
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Regulamin został opracowany w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. art. 55 ust. 1 

i jest zgodny z obowiązującym statutem szkoły. 

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE: 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem lub w skrócie SU. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a reprezentują ich samorządy klasowe. 

3. Samorządy klasowe zwane radami klasowymi wyłaniane są z zespołów klasowych na 

pierwszej lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku. 

 

II. CELEM   SAMORZĄDU  JEST: 

 

1. Uczestnictwo uczniów w  rozwiązywaniu własnych problemów, partnerstwo w 

stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemne 

wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

 

III. ZADANIA  SAMORZĄDU: 

 
1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów. 

2. Organizowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych. 

3. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowaniu 

wypoczynku i rozrywki. 

4. Dbanie o sprzęt szkoły, organizowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na 

rzecz szkoły, zachęcanie do udziału w pracach społecznie użytecznych w środowisku. 

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

6. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i 

nauczycielami, a w przypadku pojawiania się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez 

opiekunów samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej. 

 

IV. PRAWA SAMORZĄDU: 

 
1. Opracowanie regulaminu, który określa działalność Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opracowanie planu pracy samorządu. 

3. Opracowanie i uchwalenie ordynacji wyborczej. 

4. Wybieranie spośród grona pedagogicznego opiekunów  Samorządu Uczniowskiego. 

5. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży. 



6. Redagowanie  i wydawanie gazetki szkolnej, prowadzenie kroniki szkoły, 

organizowanie apeli w celu informowania uczniów o własnej działalności. 

7. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły 

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. 

8. Wnioskowanie o udzielenie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 

9. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami. 

 

 

V. ORGANY   SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO 

 
Organami samorządu są: 
1. Rada Samorządu. 

2. Zarząd samorządu: 

a) Przewodniczący samorządu, 

b) Zastępca przewodniczącego, 

c) Skarbnik, 

d) Kronikarz. 

 

VI. WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 

ORDYNACJA WYBORCZA: 

 
1. Rady klasowe tworzące Radę Samorządu wybrane we wrześniu każdego roku 

wybierają spośród siebie Zarząd Samorządu: 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcę przewodniczącego, 

c) skarbnika, 

d) kronikarza. 

2. Głosowanie winno być równe, tajne i powszechne. 

3. W głosowaniu biorą udział rady klasowe klas I – VI. 

4. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja, w skład której 

wchodzą władze SU i opiekunowie. 

 

VII. WYBORY OPIEKUNÓW  SAMORZĄDU: 

 
1. Członkowie nowej rady SU podają kandydatów na opiekunów. 

2. W głosowaniu tajnym zostają wyłonieni dwaj  opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas. 

 

 

 



 

VIII. PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDU MA PRAWO: 

 
1. Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i przy ocenianiu pracy 

nauczyciela z głosem doradczym. 

2. Wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień dla ucznia za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 

b) świadectwa z wyróżnieniem, 

c) list pochwalny dla rodziców. 

 

IX. ZADANIA  OPIEKUNÓW  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO: 

 
1. Czuwają nad całokształtem prac samorządu. 

2. Pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiegają  konfliktom 

między uczniami a nauczycielami. 

 

X. ODWOŁANIE OD KARY – PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

(Naruszenie praw ucznia) 

 
Uczeń może odwołać się od kary w następujący sposób: 

1. Od kary wymierzonej przez nauczyciela uczeń ma prawo odwołać się do 

wychowawcy klasy. 

2. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy uczeń ma prawo odwołać się do 

dyrektora szkoły. 

3. Od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły uczeń ma prawo odwołać się 

bezpośrednio do RP na najbliższym posiedzeniu za pośrednictwem wychowawcy. 

4. Kary w/w mogą być anulowane przez RP na wniosek SU lub samorządu klasowego. 

 

XI. SĄD  KOLEŻEŃSKI 

 
1. Spory pomiędzy uczniami rozstrzyga Sąd Koleżeński, w skład którego wchodzi pięć 

osób: 

a) Przewodniczący SU, 

b) Gospodarz klasy, 

c) Członek prezydium SU (z innej klasy), 

d) Osoba wskazana przez jedną ze stron (może występować jako obrońca lub 

oskarżyciel). 

2. Problemy i spory uczniów zgłaszane są do gospodarza klasy lub bezpośrednio do 

przewodniczącego SU. 

3. Po zgłoszeniu problemu (sprawy), Sąd Koleżeński ma siedem dni na rozstrzygnięcie 

problemu. 

4. Z posiedzenia Sądu Koleżeńskiego sporządzane są protokoły posiedzeń. 

5. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego nie ma odwołania. 

 


