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Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 

r. Nr 256, poz.2572) 

 

Naczelna zasada funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego: 

 

„Nie wolno naruszać godności osobistej  

i dobrego imienia innych ludzi” 

 

Rozdział I 

Nazwa reprezentacji uczniów 

§ 1 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd reprezentowany jest przez Radę Samorządu. 

3. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z planem swojej pracy. 

 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły powołanym do 

rozwijania samorządności i kształtowania wśród uczniów postaw 

współgospodarzy szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd i jego organy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Każdy członek Samorządu, któremu powierzono określoną funkcję, pełni ją 

jako reprezentant interesów całej społeczności uczniowskiej. 

5. Samorząd Uczniowski działa na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o 

systemie oświaty w oparciu o opracowany przez siebie regulamin i plan 

pracy w sposób stały i systematyczny, a działalność poszczególnych organów 

jest jawna. 

6. Samorząd jest animatorem zbiorowego życia uczniowskiego w szkole 

odpowiedzialnym za realizację zadań zawartych w swoim planie, obronę 

praw ucznia jak i egzekwowania obowiązków ucznia. 

7. Szkoła stwarza Samorządowi warunki do aktywnej działalności  

8. Samorząd ma możliwość korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych po 

otrzymaniu zgody Dyrektora szkoły i ustaleniu zasad korzystania z wyżej 

wymienionych akcesoriów z Opiekunem Samorządu. 

 

§ 3 
1. Samorząd Uczniowski uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw 

szkolnych, a w szczególności: 

a) Wybiera Radę Samorządu Uczniowskiego, 

b) Wybiera Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, 

c) Wybiera Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
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d) Uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

e) Opiniuje system oceniania zachowania, 

f) Opracowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego, 

g) Organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkową, 

2. Organy Samorządu Uczniowskiego 

a) Rada Samorządu Uczniowskiego, 

b) Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z : 

a) Prezydium Rady Samorządu (z wyborów ogólnoszkolnych), 

b) Przedstawicieli samorządów klasowych (z wyborów klasowych). 

 

§ 4 

1. Rada Samorządu opracowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego po 

wysłuchaniu propozycji uczniów oraz po konsultacji z opiekunem 

Samorządu. 

2. Opracowany plan pracy Rada Samorządu przedstawia do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Szkoły. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organizatorem życia ogólnoszkolnego i 

organem koordynującym pracę Samorządu. 

4. Rada działa według własnego planu pracy, wytycza aktualne zadania klasom 

i kontroluje ich realizację. 

5. Rada Samorządu sprawuje na bieżąco czynności kierownicze i kontrolne z 

ramienia Samorządu w stosunku do wszystkich uczniów. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 5 

1. Prawa Rady Samorządu: 

a) Reprezentuje interesy i opinie całej społeczności uczniowskiej przed 

Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

b) Organizuje samodzielnie apele, konkursy, imprezy, spotkania, prowadzi 

gazetki szkolne, organizuje działalność kulturalną i porządkową na 

terenie szkoły, 

c) Inspiruje i współorganizuje wszelkie dziedziny życia uczniowskiego w 

celu rozwijania samorządności i samodzielności pracy uczniów, 

d) Współpracuje z pozostałymi organami szkoły, samorządami klasowymi, 

organizacjami i kołami działającymi na terenie szkoły, 

e) Sprawuje na bieżąco czynności kierownicze i kontrolne z ramienia 

Samorządu w stosunku do wszystkich uczniów. 

2. Obowiązki Rady Samorządu: 
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a) uzgadnia propozycje planu swojej pracy z Dyrekcją i Radą 

Pedagogiczną, zasięga opinii całej społeczności uczniowskiej i działa w 

porozumieniu z organizacjami szkolnymi, 

b) działa zgodnie z programem wychowawczym i programem 

profilaktycznym szkoły, 

c) troszczy się o dobre imię szkoły oraz ład i porządek na jej terenie, 

d) informuje społeczność szkolną o swoich poczynaniach, decyzjach i 

pracach, rozlicza się z wyborcami z wykonania podjętych przez siebie 

zobowiązań, 

e) stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach wzajemnej 

życzliwości i szacunku. 

 

Rozdział IV 

Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 6 

1. Prezydium Rady Samorządu składa się z: 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy, 

c) zastępcy, 

d) sekretarza. 

2. Zobowiązane jest: 

a) Współdziałać z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

samorządami klasowymi, organizacjami i kołami działającymi na terenie 

szkoły, 

b) Systematycznie prowadzić posiedzenia Rady Samorządu, 

c) Reprezentować Samorząd na apelach, 

d) Inicjować akcje i imprezy o charakterze samorządowym, 

e) Rozliczać się przed ogółem społeczności szkolnej z wykonania zadań 

ujętych w planie pracy Samorządu, 

f) Dbać o dobrą atmosferę pracy w Samorządzie. 

 

§ 7 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) czuwa nad całością i kieruje pracą Rady, 

b) prowadzi zebrania Rady, 

c) troszczy się o wykonanie zadań przewidzianych w planie pracy 

Samorządu, 

d) prowadzi apele Samorządu, 

e) nawiązuje współpracę Samorządu z organizacjami i kołami działającymi 

w szkole, 

f) reprezentuje Samorząd na zewnątrz. 

2. Zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego: 
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a) Prowadzi apele, 

b) Odbywa narady z przedstawicielami samorządów klasowych w miarę 

bieżących potrzeb, 

c) Utrzymuje stały kontakt z radą, 

d) Przejmuje obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności. 

3. Sekretarz: 

a) Prowadzi dokumentację pracy Samorządu, przygotowuje porządek obrad, 

b) Przekazuje informacje z zebrań na tablicy ogłoszeń w formie 

komunikatów, 

 

§ 8 

1. Przedstawiciele samorządów klasowych: 

a) Zapoznają się z bieżącymi zadaniami Rady, przenoszą je na grunt swojej 

klasy i nadzorują ich wykonanie, rozliczając się ze swej pracy przed 

Radą, 

b) Utrzymują systematyczny kontakt z Radą poprzez udział w naradach i 

zebraniach, 

c) Na bieżąco informują Radę o poczynaniach klasy, jak również swoją 

klasę o tematyce, ustaleniach i decyzjach podejmowanych na zebraniach 

Rady. 

 

Rozdział V 

Wybory do Organów Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 9 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego 

a) W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele 

samorządów klasowych wybrani w poszczególnych klasach w drodze 

tajnych wyborów, 

b) Poszczególne klasy typują po trzech swoich kandydatów do pracy w 

Radzie Samorządu, 

c) Wybory do samorządów klasowych odbywają się w pierwszym tygodniu 

września każdego roku szkolnego, 

d) Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok, 

e) Rada Samorządu, po zasięgnięciu opinii ogółu uczniów, w obecności 

Dyrektora Szkoły wybiera spośród nauczycieli w głosowaniu tajnym 

swojego opiekuna w terminie, nie późniejszym niż 20 września, 

f) Członek Rady Samorządu może być z niej wykluczony, jeśli jego 

postępowanie jest sprzeczne z prawami i obowiązkami ucznia, 

g) Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego ma prawo przyjąć nowych 

członków Rady w ciągu trwającej kadencji, jeśli zaistnieje sytuacja 

opisana w podpunkcie f) niniejszego punktu. 

2. Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 
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a) Prezydium Rady wybierane jest w powszechnych, tajnych wyborach 

zwykłą większością głosów, 

b) Kandydaci do Prezydium Rady prezentują swoje programy wyborcze w 

dowolnej formie w ciągu dwóch tygodni po ustaleniu się składu Rady 

Samorządu, 

c) Rada Samorządu przygotowuje karty do głosowania dla każdego ucznia, 

d) Kandydaci do Prezydium Rady nie biorą udziału w głosowaniu, 

e) W wyznaczonym przez Radę Samorządu dniu, jej przedstawiciele 

przeprowadzają tajne, powszechne głosowanie i przeliczają głosy na 

forum Rady, 

f) Następnego dnia, po dniu głosowania, Rada Samorządu informuje 

społeczność szkolną o wynikach głosowania, zamieszczając stosowną 

informację na tablicy Samorządu. 

 

Rozdział VI 

§ 10 

 

1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

a) Pobudzanie i organizowanie form aktywności uczniów na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 

b) Zapewnienie uczniom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 

rzeczywistego wpływu na działalność szkoły w szczególności: 

- Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i 

opiekuńczych szkoły, 

- Opiniowanie szkolnego programu wychowawczego i 

profilaktycznego, 

- Opiniowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania zachowania 

uczniów, 

- Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu,, 

- Prawo do rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

- Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, 

- Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu. 

2. Funkcje Samorządu Uczniowskiego: 

a) Reprezentowanie interesów ogółu uczniów, 

b) Nadzorowanie i kontrola samorządów klasowych, 

c) Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki i zachowania na 

terenie szkoły, 

d) Uczestnictwo społeczności uczniowskiej w planowaniu życia i pracy 

szkoły, 

e) Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 
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f) Podejmowanie działań na rzecz pomocy potrzebującym, 

g) Wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły poprzez pielęgnowanie tradycji 

i samorządności szkolnej oraz szacunek do patrona szkoły. 

 

 
Niniejszy regulamin Samorząd Uczniowski uchwalił dnia …………………………….. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia, tj. …………………………. 

 

 

Dyrektor Szkoły  Opiekun Samorządu  Rada Samorządu 

 

 


