
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

im. Władysława Broniewskiego w Trzciance 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. - art.55  

(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2  w Trzciance 

3. Konwencja Praw Dziecka 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 

REGULAMIN ZAWIERA: 

 

1. Postanowienia ogólne. 

2. Cele Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zadania Samorządu Uczniowskiego. 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego. 

5. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego. 

6. Zadania organów Samorządu Uczniowskiego. 

7. Fundusze Samorządu Uczniowskiego. 

8. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

9. Ordynacja wyborcza. 

10. Przepisy końcowe. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem''. 

§ 2  

 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

§ 3 

 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

§ 4 

 

 

II. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 

 

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły. 

 

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  



z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 

 

3.Współdziałanie z  Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły 

dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej. 

 

4.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej 

atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

 

5.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i 

poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

 

                             III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 5 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

 

1. Reprezentowanie społeczności szkolnej na uroczystościach państwowych (poczet 

sztandarowy). 

 

2.  Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 

inspirowanie społeczności szkolnej do udziału w pracach na rzecz środowiska. Współudział w 

rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

 

3. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów. 

 

4. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i 

wzbogacanie jej tradycji. 

 

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w 

środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

 

6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole. 

 

7. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele oraz  

    dysponowanie nimi w porozumieniu z Opiekunem. 

8. Opieka nad całokształtem działalności sklepiku szkolnego 

 

9. Informowanie całej społeczności szkolnej o działaniach RSU (informacje na tablicy 

ogłoszeniowej RSU, godziny wychowawcze).  

 

10. Kształtowanie współodpowiedzialności za budynek i sprzęt szkolny. 

 

 

 

 



IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 6  

 

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 

poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.  

§ 7 

 

W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą: 

 

1. przewodniczący 

2. zastępca przewodniczącego 

 

 

§ 8 

 

Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie do 20 

września.  

§ 9 

 

W skład Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie: 

 

1. Zarządu Samorządu 

2. Sekcji organizacyjnych 

 

§10 

 

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

 

1. przewodniczący 

2. zastępca 

3.sekretarz 

4. przewodniczący gabinetu do spraw nauki 

5. przewodniczący gabinetu do spraw rozrywki  

§ 11 

 

Rada SU wybierana jest przez uczniów klas IV – VIII i 3 gimnazjum w głosowaniu  według 

ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków Samorządu.  

§ 12 

 

Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

§ 13 

 

Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do 21 czerwca następnego 

roku. 



§ 14 

 

Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.  

§ 15 

 

1. Dokumentację Samorządu tworzą: 

 

1) Regulamin Samorządu 

2) Plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny 

3) Księga kasowa prowadzona przez Opiekuna SU 

4) Sprawozdania sporządzane przez sekretarza SU  

 

2. Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU . 

§ 16 

 

1. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. 

 

2. Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian 

lub uzupełnień Regulaminu SU. 

 

 

§ 17 

 

Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

§ 18 

 

Spotkania SU odbywają się raz w tygodniu, w razie potrzeby częściej. 

 

 

 

 

V. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 19 

 

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 

1.Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami. 

 

2.Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania 

uczniów. 

 

3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  



 

4.Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań. 

 

5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 

 

 

VI. ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 20 

 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze 

swojej działalności.  

 

2. Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek: 

 

1) co najmniej 1/5 uczniów szkoły, 

2) Przewodniczącego Samorządu, 

3) Rady Samorządu. 

 

3. Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku. 

 

4. Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie szkoły.  

 

5. Walne zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą 

większością głosów.  

 

6. Do kompetencji walnego zebrania należy: 

 

1) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu, wyrażanie swojej opinii o 

pracy samorządu, przewodniczącego, komisji.  

2) prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują 

powierzonych im zadań. 

 

 

7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

 

1) reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej 

2) kieruje pracą Samorządu 

3) organizuje współdziałanie SU z Samorządami Klasowymi 

4) przewodniczy walnemu zebraniu uczniów. 

 

8. Zastępca przewodniczącego  SU wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach 

wynikających z jego funkcji. 

 

 

9. Samorząd pracuje w sekcjach: 



 

1) Sekcja Rozrywki odpowiadająca za organizację imprez Samorządu Uczniowskiego. 

 

2) Sekcja Porządkowa odpowiadająca za sprawny ich przebieg. 

 

3) Sekcja Naukowa odpowiada za organizację konkursów, zawodów, akcji charytatywnych 

oraz aktualizacje informacji na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

VII. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 21 

 

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności, dysponentem funduszy jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem. 

 

2. Fundusze Samorządu mogą być tworzone: 

 

1) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez  

 

2) z dochodów  sklepiku uczniowskiego 

 

3) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i 

organizacje oraz osoby prywatne. 

 

3. Samorząd Uczniowski może zwrócić się do Rady Rodziców o pomoc finansową w zakupie 

nagród w organizowanych konkursach i nagród dla uczniów wyróżniających się w pracy 

Samorządu Uczniowskiego oraz w organizowaniu imprez szkolnych. 

 

4. Środki finansowe nie wykorzystane w danej kadencji są przekazywane kolejnemu 

Zarządowi SU. 

VIII. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 22 

1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

 

2. Do obowiązków Opiekuna SU należy: 

 

1) Udzielanie pomocy SU w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i Dyrektora Szkoły. 

2) Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie 

dysponowania funduszami. 

3) Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich. 

4) Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w 

jego działalności. 

5) Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU (po 

pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego). 



6) Nadzorowanie dokumentacji i rozliczeń finansowych SU.  

 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

 

1)  Prowadzi księgę przychodów i wydatków. 

2) Raz na rok przygotowuje sprawozdanie finansowe i dołącza je do sprawozdania z 

działalności za dany rok szkolny. 

 

 

 

 

IX. ORDYNACJA WYBORCZA 

 

§ 23 

 

1. Wybory Rady Samorządu przeprowadza komisja wyborcza składająca się z  osób 

wybranych w poprzednich wyborach. 

 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy: 

 

1) Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów. 

2) Przygotowanie wyborów. 

3) Przeprowadzenie wyborów. 

4) Sporządzenie protokółu. 

5) Ogłoszenie wyników wyborów (w ciągu 24 godzin od ich zakończenia) 

 

3. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają Opiekunowie Samorządu.  

 

4. Wybory do Rady SU są: powszechne (każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu), 

równe (każdy uczeń ma trzy głosy), bezpośrednie (każdy głosuje osobiście), tajne (wybór jest 

anonimowy) i odbywają się we wrześniu. 

 

5.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII i 3 gim. 

 

6. Do Rady SU kandydują uczniowie klas IV-VIII, którzy mają poparcie w swoich klasach. 

 

7. Kandydaci zbierają na liście podpisy osób popierających ich zgłoszenie spośród uczniów 

klas IV - VIII i 3 gim w ilości 20 podpisów, listę z podpisami przekazują komisji wyborczej. 

 

8. Każdy uczeń klas IV - VIII i 3 gim może złożyć maksymalnie dwa podpisy na listach 

uczniów kandydujących do Rady SU.  

 

9. Kandydat do Rady SU powinien: 

 

1) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym 

2) umieć współpracować w grupie 

3) umieć podejmować decyzje, negocjacje 

4) chętnie działać na rzecz uczniów 

5) posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania  



6) nie mieć problemów w nauce (średnia ocen minimum 4) 

10.Wybory poprzedza tygodniowa kampania wyborcza, podczas której: 

 

1) kandydaci na gazetce ściennej RSU przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz 

pomysły na swoją działalność w Samorządzie, 

2)  zachęcają do wyborów poprzez ulotki, plakaty,  

3)  przedstawiają swoje programy wyborcze. 

 

11. Kampania trwa do dnia wyborów. 

 

12. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się alfabetycznie. 

 

13. Karty wrzucane są do urny wyborczej.  

 

14. Każdy głosujący uczeń ma prawo do oddania nie więcej niż trzech głosów na kandydatów 

do Rady SU stawiając przy ich nazwiskach znak „X” - głos ważny.  

 

15. W skład Rady SU wchodzi 10-ciu kandydatów z największą ilością głosów  

 

16. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie organy rady ( zarząd, 

przewodniczącego - tajnie, sekretarza i komisje - jawnie).  

 

 

 

 

 

 

X. Przepisy końcowe 

 

§ 25 

 

1. Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna powinna: 

 

1) udzielać pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w 

przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły 

 

2) zapoznać SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których 

realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samych uczniów oraz informować ich o 

aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły 

 

3) zapewnić warunki materialne i organizacyjne niezbędne do działalności Samorządów 

 

4) wysłuchiwać i wykorzystywać opinie uczniów oraz informować ich o zajętym przez 

władze szkolne stanowisku 

 

5) czuwać nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły 

 

6) zapewnić koordynację działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami 

szkoły. 



 

2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia 

Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

3. Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli działalności Samorządu Uczniowskiego, w tym 

wydatkowania środków finansowych. 

 

4. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

 

5. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 

2018/2019. 

Miesiąc Zadania Sposób realizacji 

wrzesień Organizacja pracy.  

        

 

 

 

 

 

Wybory do Rady Samorządu 

Uczniowskiego 24.09.2018 

Udział w akcji „Pomóż i Ty”.     

      

 

  

Otrzęsiny klas IV 

5.10.2018 

 

 

1. Wybory do SU; 

Zapoznanie ze Statutem Szkoły, 

WSO, Programem 

Wychowawczym; 

Opracowanie planu pracy SU na 

rok szkolny 2018/2019; 

Stworzenie kalendarza imprez, 

harmonogramu zadań, terminów 

ich realizacji i 

odpowiedzialnych.  

 

 

2.Sprzedaż „cegiełek”. 

 

 

3 Opracowanie programu 

zabaw, organizacja zabawy 

 

 

październik Dzień Chłopaka  

16.10.2018 

 

 

 

12.10.2018r..Obchody Dnia 

4.Dyskoteka dla klas 4-8 i 3gim. 

Od 16-17.30 klasy 4-6 

Od 17.30-19.30 klasy 7,8,3gim. 

Konkurs „Mister szkoły”. 

1.Życzenia okolicznościowe i 

wręczanie upominków. 



Komisji Edukacji Narodowej. 

 

 

 

listopad 21.11.2018r.    Dzień 

życzliwości i pozdrowień 

29.11.2018. Dyskoteka 

andrzejkowa. 

 

 

 „Poczta  życzliwości” -

Zatrzymaj się kolego i napisz 

coś miłego 

Dyskoteka 

Organizacja wróżb w bibliotece. 

Zaproszenie klas oraz wspólna 

zabawa. 

grudzień Mikołajki 6.12.2018r Wręczenie upominków. 

Masz czapkę Mikołaja jesteś nie 

pytany. 

luty 12.02.2019r Dyskoteka 

karnawałowa 

 Dzień św. Walentego. 

Podsumowanie pierwszego 

okresu pracy w SU. 

 

Poczta 

Walentynkowa.14.02.2019 

Sporządzenie sprawozdania z 

pracy SU. 

marzec 8.03.2019r. Międzynarodowy 

Dzień Kobiet. 

21.03.2019r. Dzień 

Samorządności. 

28.03 „Wyślij paczka do 

Afryki.”  

 

 

1. Dzień „bez pytania” dla 

dziewcząt;  

Uczniowie prowadzą lekcje. 

 

Akcja charytatywna 

 

czerwiec 3.06.2019r .Dzień Dziecka Pomoc w organizacji Dnia 



10.06.2019r Zebranie 

sprawozdawcze – 

podsumowanie pracy 

samorządu za cały rok szkolny. 

 21.06.2019r. Zakończenie roku 

szkolnego. 

  

Dziecka. 

Zebranie i stworzenie 

sprawozdania z pracy RSU. 

. 

 

OPIEKUNOWIE RSU : 

Katarzyna Ciesiółka 

Wioleta Frąckowiak 

Edyta Kołodziejczyk 

Marzena Osowska 

Teresa Stępniewska 


