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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIENIU 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Kamieniu. 

§ 2 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, zwany 

dalej SU, działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), Statutu 

Szkoły oraz niniejszego Regulaminu. 

Rozdział II: Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

§ 3 

Do głównych celów i zadań SU należą: 

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b) przedstawienie dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c) zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijania zainteresowań uczniów  

i realizowanie własnych pomysłów dla dobra wspólnego, 

d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

naukowej i rozrywkowej w szkole. 

f) kształtowanie postaw patriotycznych, miłości do Ojczyzny, jedności i solidarności 

z własnym narodem oraz poszanowania innych narodów, 

g) organizowanie akcji charytatywnych i wolontariatu w celu pomocy innym oraz 

rozwijania empatii, otwartości i wrażliwości na potrzeby i problemy innych.  

Rozdział III: Opiekun SU 

§ 4 

Opiekę nad pracą SU sprawuje opiekun SU. 
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§ 5 

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory opiekuna SU są tajne. Prawo 

kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

§ 6 

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 

b) inspirowanie uczniów do działania; 

c) pośredniczenie w relacjach SU z dyrektorem oraz radą pedagogiczną; 

d) nadzorowanie poprawności dokumentacji prowadzonej przez SU. 

Rozdział IV: Skład i struktura SU 

§ 7 

Każda klasa w SU reprezentowana jest przez przedstawiciela samorządu klasowego, czyli 

przewodniczącego klasy.  

§ 8 

 

Przewodniczący klas: 

a) identyfikują potrzeby uczniów, 

b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej, 

sportowej i rozrywkowej w szkole, 

c) informują uczniów o działalności zarządu SU, 

Zebranie ogólne przewodniczących wszystkich klas w szkole nazywane jest radą samorządu 

uczniowskiego. 

§ 9 

Do obowiązków przewodniczących klas należy: 

a) uczestnictwo w pracach rady samorządu uczniowskiego i realizacja celów SU, 

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych zarządu SU lub dyrektora 

szkoły, 

c) włączenie uczniów w ogólnoszkolne działanie zarządu SU. 
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§ 10 

Do kompetencji rady samorządu uczniowskiego należy: 

a) współpraca z zarządem SU i opiekunem SU, 

b) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw zarządu SU, 

c) zgłoszenie propozycji działań do zarządu SU, 

d) kontrolowanie zgodności działań zarządu SU z niniejszym regulaminem oraz 

Statutem Szkoły. 

Zebrania rady samorządu uczniowskiego zwoływane są przez przewodniczącego SU,  

opiekuna SU lub na wniosek co najmniej połowy członków rady samorządu uczniowskiego. 

§ 11 

Zarząd SU składa się z: 

a) Przewodniczącego 

b) Zastępcy Przewodniczącego 

c) Skarbnika 

d) Sekretarza 

§ 12 

Do obowiązków członków zarządu SU należy: 

a) uczestnictwo w pracach zarządu SU i realizacja celów SU, 

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrektora szkoły, 

c) uwzględnienie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

e) włączenie uczniów w ogólnoszkolne działania SU. 

§ 13 

Do kompetencji zarządu SU należy: 

a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

b) opracowanie rocznego planu działania SU, 

c) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

d) przedstawienie dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, 

opinii i sugestii członków SU. 
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§ 14 

Przewodniczący SU: 

a) kieruje pracą zarządu SU, 

b) reprezentuje SU wobec dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz 

innych organizacji, 

c) zwołuje i przewodniczy zebraniom zarządu SU oraz rady samorządu 

uczniowskiego. 

§ 15 

Zarząd SU i rada SU podejmują decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 16 

 

Organy wybieralne SU: opiekun SU, zarząd SU i samorządy klasowe wybierane są co roku. 

Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.  

 

§ 17 

Samorządy klasowe wybierane są w poszczególnych klasach w nowym roku szkolnym                   

na zajęciach do dyspozycji wychowawcy. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa 

wychowawca klasy. 

§ 18 

Wybory opiekuna SU odbywają się w wyznaczonym terminie spośród nauczycieli, którzy 

zgłosili swoją kandydaturę. Jeżeli nie została zgłoszona żadna kandydatura wówczas 

kandydatów wybiera dyrektor szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa 

dotychczasowy opiekun SU. 

§ 19 

Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał najwięcej głosów. Zastępcą opiekuna SU 

zostaje nauczyciel, który otrzymał drugą w kolejności liczbę głosów. 
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§ 20 

Zarząd SU wybiera ogół uczniów w szkole spośród wszystkich przewodniczących klas              

(klasy I-VIII) . Wybory są tajne. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada opiekun SU.  

 

a) przewodniczącym SU zostaje uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów spośród 

wszystkich kandydujących.  

b) zastępcą przewodniczącego SU zostaje uczeń, który otrzymał drugą w kolejności liczbę 

głosów.  

c) skarbnikiem SU zostaje uczeń, który otrzymał trzecią w kolejności liczbę głosów.                     

d) sekretarzem SU zostaje uczeń, który otrzymał czwartą w kolejności liczbę głosów. 

 

§ 21 

 

Jeżeli dwoje kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, wówczas przeprowadza się 

dodatkowe wybory z udziałem uczniów, którzy otrzymali równą liczbę głosów. 

§ 22 

Mandat członka zarządu SU oraz członka rady SU wygasa w przypadku: 

a) rezygnacji; 

b) końca kadencji; 

c) ukończenia szkoły 

d)  odwołania decyzją dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. 

§ 23 

Mandat opiekuna SU wygasa w przypadku: 

e) rezygnacji; 

f) końca kadencji; 

g) odwołania decyzją dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. 

§ 24 

Jeżeli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a) obowiązki przewodniczącego klasy przejmuje zastępca przewodniczącego                      

lub przeprowadza się wybory uzupełniające; 
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b) obowiązki przewodniczącego SU przejmuje zastępca przewodniczącego SU                    

lub przeprowadza się wybory uzupełniające; 

 

c) obowiązki opiekuna SU przejmuje zastępca opiekuna SU. Jeżeli w szkole nie ma 

wyznaczonego zastępcy opiekuna SU, wówczas osobę pełniącą funkcję opiekuna 

SU wyznacza dyrektor szkoły. 

                 

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

Zmiany w regulaminie SU mogą zostać wprowadzone na mocy postanowienia zarządu SU                                

oraz pozytywnej opinii rady pedagogicznej wyrażonej w formie uchwały. 

§ 26 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


