
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ W GIEDLAROWEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

Podstawa prawna działalności Samorządu Uczniowskiego: art. 85ust.l ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2017r r. (Dz.U. 

2017, poz.59) 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, stanowi zorganizowana formą działania młodzieży 

2. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców 

3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu 

Uczniowskiego 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły 

II. Cele Samorządu Uczniowskiego  

§ 2  

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo we współpracy z nauczycielami w 

realizacji celów wychowawczych szkoły 

2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się oraz przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę 

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania , stwarzania warunków do aktywności społecznej i samodyscypliny 

uczniów 

III. Zadania Samorządu Uczniowskiego 

 §3  

1. Motywowanie społeczności uczniowskiej do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków szkolnych 

2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych; organizowanie wypoczynku i rozrywki 

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i 

szkoły 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce 

5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji 

 

IV.     Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje 

§5  

1. Organem Samorządu Uczniowskiego są 

1) Samorządy klasowe 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą Uczniowską, która tworzą przedstawiciele wszystkich samorządów 
klasowych ( przewodniczący i zastępca przewodniczącego klasy) 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 § 6  

1. Skład i zadania samorządów klasowych: 

1) W skład Samorządów Klasowych wchodzą cztery osoby: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i 

sekretarz 



2) Do głównych zadań samorządu klasowego należy: 

a) Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym 

b) Reprezentowanie interesów klasy wobec innych organów szkoły 

c) Czynny udział w organizowaniu imprez klasowych 

d) Występowanie z inicjatywą organizowania życia społeczności szkolnej 

e) Udział w pracach organizowanych przez Radę Uczniowską 

f) Informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady Uczniowskiej 

§7  

1. Kompetencje Rady Uczniowskiej: 

1) Przygotowanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub jego nowelizacji 

2) Uchwalenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok 

3) Przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu Samorządu Uczniowskiego z realizacji zadań 

4) Zbieranie propozycji, opinii i wniosków w sprawie funkcjonowania szkoły 

2. Kadencja Rady Uczniowskiej: 

1) Kadencja Rady Uczniowskiej trwa 1 rok, do wyłonienia nowej Rady 

2) Wszystkie decyzje podejmowane są w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

3) Zebrania odbywają się zgodnie z wynikającymi potrzebami 

4) Spotkania Rady dotyczące spraw personalnych np. odwołania członka Zarządu, członka Rady lub opiekuna Samorządu 

uczniowskiego są protokołowane 

5) Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu 

§ 8  

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z czterech członków: Przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego, sekretarza i skarbnika 

2. Zadania przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

1) Organizowanie i koordynowanie prac Zarządu 

2) Prowadzenie i zwoływanie posiedzeń 

3) Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na forum szkoły 

4) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

3. Zadania zastępcy przewodniczącego: 

1) Wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji 

2) Przejmowanie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego nieobecności 

4. Do zadań sekretarza należy: 

1) Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego 

2) Sporządzanie protokołów z zebrań w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie 

3) Koordynacja prac związanych z gazetką informacyjna dotyczącą działań Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły 

5. Do zadań skarbnika należy: 

1) Prowadzenie dokumentacji finansowej 

2) Prowadzenie zeszytu wpływów i wydatków 

3) Prowadzenie działalności związanej z pozyskiwaniem sponsorów na działalność Samorządu 

6. Zadania Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

1) Kieruje bieżącą działalnością Samorządu 

2) Powołuje sekcje 

3) Koordynuje prace sekcji 

V. Wybór członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
§9 

1. Wybór Zarządu odbywa się w każdym roku szkolnym do 30 września 

2. Wybory są tajne 

3. W wyborach na członków zarządu uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły 

4. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów; zastępcą 

przewodniczącego zostaje osoba, która zajęła drugie miejsce w kolejności; sekretarzem - trzecie miejsce w kolejności, 



skarbnikiem - 4 miejsce w kolejności w wyniku głosowania 

5. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba reprezentująca daną klasę lub przedstawiciel Rady Uczniowskiej 

(przewodniczący lub zastępca przewodniczącego danej klasy), jeśli zostanie przez nią wybrany w głosowaniu 

demokratycznym, tajnym i powszechnym. Każdy uczeń może zaproponować swoją kandydaturę 

6. Wybory przeprowadza trzyosobowa powołana przez Dyrektora szkoły Komisja Wyborcza wyłoniona spośród członków 

Rady Uczniowskiej; w skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca na członka Zarządu 

§ 10 

1. Tryb odwoływania członków Rady Uczniowskiej i członków Zarządu 

1) Członek Rady Uczniowskiej lub Zarządu jest odwołany w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego 

regulaminu 

2) Odwołanie członka Rady Uczniowskiej lub członka Zarządu może nastąpić na wniosek Rady Uczniowskiej, Rady 

Pedagogicznej i dyrektora szkoły złożony na ręce i opiekuna 

3) Sprawę odwołania rozpatruje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego( chyba, że odwołanie dotyczy jego 

osoby- sprawę rozpatruje zastępca przewodniczącego)na specjalnym spotkaniu Rady Uczniowskiej poprzez 

głosowanie tajne wszystkich członków Rady zwykła większością głosów 

4) Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się kolejną osobę z samorządu klasowego danej klasy (sekretarza 

lub skarbnika), której reprezentant został odwołany 

5) Na miejsce odwołanego członka Zarządu powołuje się koleją osobę, która w bezpośrednich wyborach zdobyła 

największą liczbę głosów 

6) Członek Rady Uczniowskiej lub Zarządu może również zrezygnować z działalności; procedura powołania nowych 

członków jest taka sama, jak w przypadku odwołania 

VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 §11  

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim w terminie do 
30 września każdego roku 

2. Kandydatami na stanowisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego są członkowie Rady Pedagogicznej zatrudnieni w 

pełnym wymiarze godzin. 

3. Na opiekuna Samorządu Uczniowskiego może kandydować nauczyciel, który w roku ubiegłym pełnił funkcję 

opiekuna. 

4. Kadencja opiekuna trwa od momentu ogłoszenia wyników głosowania do dnia wyboru opiekuna na następna 

kadencję 

5. Do kompetencji opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) Koordynowanie działań Samorządu Uczniowskiego 

2) Organizacja wyborów 

3) Wspieranie Samorządu Uczniowskiego w realizacji zadań 

4) Sprawowanie kontroli nad finansami Samorządu 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego przedkłada Radzie Pedagogicznej roczne sprawozdanie z działalności Samorządu 

§12  

Tryb odwołania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

1. Odwołanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego odbywa się na pisemny wniosek złożony na ręce 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

1) Przedstawicieli Rady Uczniowskiej ( co najmniej 50 % składu Rady) 

2) Co najmniej 50% ogółu uczniów w szkole- wniosek ma być uzasadniony, a jego załącznik stanowi lista 

uczniów popierających odwołanie opiekuna oraz ich podpisy na liście 

3) Dyrektora szkoły 

2. W uzasadnionych przypadkach opiekun Samorządu Uczniowskiego może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji 

3. Przyczyną odwołania opiekuna Samorządu Uczniowskiego może być: 

1) Przekroczenie kompetencji określonych w niniejszym regulaminie 

2) Łamanie przepisów Statutu Zespołu Szkół w Giedlarowej dotyczących praw ucznia 

4. W przypadku odwołania opiekuna lub jego rezygnacji z pełnionej funkcji ustala się termin wyborów nowego 

opiekuna. Wybory odbywają się w terminie 7 dni od dnia odwołania lub rezygnacji opiekuna 



 

VII. Postanowienia końcowe 

            §13  

1. Wszystkie decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków 

Rady 

2. Każda klasa powinna być zapoznana z niniejszym regulaminem przez przedstawiciela Rady Uczniowskiej danej 

klasy 

3. Informacje Samorządu Uczniowskiego umieszczane są na gazetce ściennej poświęconej działalności Samorządu 

4. Decyzje podjęte przez Radę Uczniowska lub Zarząd Samorządu muszą być zaakceptowane przez opiekuna 

Samorządu i dyrektora szkoły 

 

Zatwierdził 
Giedlarowa, 15.09.2017 

 

 

 


