
 

 

 

REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KS.JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W 
ANNOPOLU 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - art. 85. 

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982,(Dz. U. z 1982 roku, Nr 3, poz. 19) 
 

Statut Szkoły 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Samorząd uczniowski( SU)  tworzą wszyscy uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu. 

  

Rozdział II 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 2 

Do głównych celów działalności SU należą: 
1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 
wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 
2) przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i 
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 
3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 
własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 
4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w 
szkole,                                                                                                                                                                                                                           
6) promowania i szerzenia działalności wolontariatu, 
7) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i 
innymi organami. 

  

Rozdział III 

 OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 3 



 

 

1.Opiekę nad pracą SU sprawuje dwóch opiekunów . 

2.Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez: 
1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 
2) inspirowanie uczniów do działania, w tym działalności wolontariatu; 
3) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 

 
Rozdział IV 

ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA 

 
§ 4 

1.Do wybieralnych organów SU należą: 
1) Rada Samorządów Klasowych. Radą Samorządów Klasowych nazywane jest Zebranie 
ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole. 
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
3) Rada Samorządu Uczniowskiego, 
 

2.Kadencja Organów  trwa 1 rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie 
mogą być łączone. 

3.Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 
1)  identyfikują potrzeby uczniów; 
2)  inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w szkole; 
3)  informują uczniów o działalności Zarządu SU. 
 

4.Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 
1)  uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 
2)  stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji, 
3)  troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
4)  włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

 

5.Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 
1)  współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU; 
2)  opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU; 
3)  zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU; 
4)  kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem 
Szkoły; 
5)  rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego 
SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady. 
Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU 
lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz 
na kwartał. 

 

6.Do kompetencji Zarządu SU należy: 
1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
2) opracowanie rocznego planu działania SU, 
3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
4) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii 
członków SU, 
5) zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU. 



 

 

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co 
najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu. 

 

7.Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 
1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 
3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

 

8.Zarząd SU składa się z: 
1) Przewodniczącego SU, 
2) Zastępcy przewodniczącego SU, 
3) Protokolanta , 
4) Rzecznika do spraw uczniów. 

9.Przewodniczący SU: 
1) kieruje pracą Zarządu SU, 
2) reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych 
organizacji, 
3) przedstawia uczniom, dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy 
Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 
4) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych. 
 

10. Zastępca przewodniczącego:                                                                                                     
1) wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji;                       
2) współredaguje tablicę samorządu;                                                                                                              
3)  w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki; 

11.Rzecznik do spraw uczniów:                                                                                 

 1) reprezentuje uczniów razem z przewodniczącym wobec Rady Pedagogicznej i dyrekcji 
szkoły;                                                                                                                                                                   
2) pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy uczniami i nauczycielami. 

12.Protokolant : 

1) prowadzi dokumentację samorządu;                                                                                                           
2) prowadzi tablicę samorządu;                                                                                                                        
3) prowadzi księgę protokołów  zebrań oraz korespondencję;                                                         
4) zbiera pisemne wnioski uczniów, napływające do Samorządu Uczniowskiego. 

§ 5 

1.Przy samorządzie działają sekcje: techniczna, gospodarcza, informacyjna, 
dekoracyjna 

2.Zarząd powołuje sekcje doraźne, w skład których może wejść każdy uczeń szkoły. 

3.Sekcje doraźne powoływane są lub wybierane w miarę potrzeb do wykonania 
konkretnych, jednorazowych zadań. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi 



 

 

precyzyjnie określić jej nazwę, zakres działalności, przewodniczącego odpowiedzialnego za 
wykonanie zadania, skład osobowy. 

4.Z chwilą wykonania zadania sekcja zostaje rozwiązana. 

5.Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 
członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

6. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków. 

7. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 
dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 6 

1.Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego 
oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są 
równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

2.Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie 
później niż do 10 października. 

3.Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie 
i uczennice szkoły. 

4.Wybory odbywają się co roku, nie później niż w pierwszym tygodniu października. 

5..Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza. 

1)Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w 
danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie 
Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. 

2)Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z 
opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada 
Samorządu Uczniowskiego. 

3) Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien 
nastąpić min. 1 tydzień przed wyznaczonym terminem wyborów. 

4) Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: 

a) ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 2 tygodnie przed 
terminem wyborów;                                                                                                                                
b) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;                                                                                                             
c) weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów;                                                        
d) poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w 
wyborach,                                                                                                                                                 
e) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej;                                                                                        
f) przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania,                                                                     
g) przeprowadzenie wyborów,                                                                                                               



 

 

h) obliczenie głosów,                                                                                                                                
i) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,                                                                       
j) przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

5) Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego. 

6) Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć 
lekcyjnych. 

6. Wybory Rady Samorządu przeprowadza się w następujący sposób: 

1) każda klasa wybiera minimum 2 kandydatów;                                                                                    
2) kandydaci powinni zebrać podpisy osób popierających ich kandydatury spośród 
wszystkich klas w ilości 20 podpisów;                                                                                                      
3) kandydować mogą tylko uczniowie z oceną co najmniej dobrą z zachowania;                                                    
4) kandydat powinien wziąć udział w kampanii  wyborczej;                                                                      
5) czas zbierania podpisów wynosi 1 tydzień;                                                                                                
6) lista z zarejestrowanymi kandydatami powinna być wywieszona na tablicy ogłoszeń                           
( kandydaci umieszczeni są na liście w kolejności alfabetycznej);                                                    
7) przez 7 dni od momentu wywieszenia listy z nazwiskami kandydatów trwa kampania 
wyborcza;                                                                                                                                                    
8) głosowanie odbywa się w sposób tajny poprzez wrzucenie głosów do urny;                                          
9) głosujący oddaje głos stawiając znak „X” przy nazwisku kandydata,  którego popiera  
(maksymalnie 5 osób)                                                                                                                                                 
10) członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 15  kandydatów  z największą liczbą 
głosów;                                                                                                                                                    
11) w przypadku uzyskania tej samej ilości głosów dwóch lub więcej kandydatów o kolejności 
na liście decyduje losowanie; 

7. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin lub nie  

bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

8.Członek Rady Samorządu Uczniowskiego sam może zrezygnować z działalności 
(rezygnacja na piśmie); 

9. Na miejsce odwołanego lub rezygnującego  członka  Rady Samorządu Uczniowskiego 
powołuje się ucznia, który  w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

10.Odwołanie od wyników głosowania ( na piśmie) przyjmują opiekunowie samorządu w ciągu 
3 dni od daty ogłoszenia wyników. Powołują oni komisję do rozpatrzenia odwołania, w skład 
której wchodzą opiekunowie samorządu i przewodniczący klas 

 11.Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku: 

1)rezygnacji,                                                                                                                                  
2) końca kadencji,                                                                                                                                    
3) ukończenia nauki w szkole. 

12.Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

1)  końca kadencji,                                                                                                                               
2) odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

13.Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 



 

 

1) w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu 
Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza 
uzupełniające wybory powszechne, 

2) w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony 
obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca  lub przeprowadza się uzupełniające wybory 
powszechne. 

ROZDZIAŁ VI. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU, DOKUMENTACJA 

 

§ 7 

1.Zasady wyboru Opiekunów Samorządu Uczniowskiego są następujące: 

1) Wyboru dwóch opiekunów samorządów dokonują wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu w drugim tygodniu września.                  
2) Listy kandydujących nauczycieli układa Rada Samorządu Uczniowskiego   wraz z 
opiekunami po konsultacji  z dyrektorem.                                                                                          
3) Na listę kandydujących nauczycieli nie wciąga się ( bez ich zgody) opiekunów samorządu                       
z poprzednich 2 kadencji.                                                                                                                   
4) Opiekunowie wybierani  są  w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich.                                  
5) Opiekunami samorządu zostają dwie osoby z największą ilością głosów. 

2. Kadencja opiekunów trwa 1 rok. 

§ 8 

1.Samorząd dysponuje środkami finansowymi uzyskanymi z : 

1) biletów wstępu na dyskoteki;                                                                                                 

2) sprzedaży kartek walentynkowych;                                                                                            

3) środków przekazanych przez sponsorów;                                                                                         

4) od Rady Rodziców i innych. 

2. Środki finansowe uzyskane w ten sposób będą wykorzystane: 

1) na zakup nagród dla biorących udział w konkursach i imprezach organizowanych przez 

samorząd na terenie szkoły;                                                                                                                     

2)na zakup materiałów papierniczych niezbędnych do działalności samorządu; 

§ 9 

1.W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego działa Szkolne Koło Wolontariusza, 
działające zgodnie z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariusza oraz planem pracy, które 
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu SU. 

§ 10 

1. Dokumentację SU stanowi: 

1) regulamin Samorządu;                                                                                                                             

2) księga protokołów;                                                                                                                                 

3) roczny plan pracy SU,                                                                                                               

4) plan pracy szkolnego koła wolontariusza . 



 

 

 
Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§ 11 

 

1.Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 
Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub 
co najmniej 2/3 członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych. 

2.Regulamin Samorządu Uczniowskiego przedstawiany jest i omawiany: 

1) we wszystkich klasach przed wyborami do Samorządu Klasowego;                                                   
2) w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3.Regulamin Samorządu Uczniowskiego może zostać poprawiony w zależności od potrzeb 
wynikających: 

1) ze zmian w ustawie o systemie oświaty; 
2) ze zmian w Statucie Szkoły; 
3) z wprowadzenia nowych przepisów prawnych; 
4) z reorganizacji szkoły; 
5) z nowych potrzeb i oczekiwań uczniów. 

4.Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą być 
wygłaszane przez  członków  Rady  Samorządu  Uczniowskiego,  Zarząd  Samorządu 
Uczniowskiego  lub co najmniej 1/5 uczniów szkoły. 

3.Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej                              
im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu. 

4.Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 
podjęcia. 
 

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dn. 1 pażdziernika 2022r . 

 

 

Przewodniczący SU:                                                      Opiekunowie SU: 

……………………….                                                   …………………………………… 
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