
 

 REGULAMIN   SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU   SZKÓŁ   SAMORZĄDOWYCH 

W   SYPNIEWIE 

 

 
I 

 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 
1. W Zespole Szkół Samorządowych im. Por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie działa 

Samorząd Uczniowski zwany dalej „ Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. 

 

 

 

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU: 

 

 
1. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez: 

 

a. kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki, 

b. pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów,  

c. organizowanie czasu wolnego, 

d. organizowanie apeli okolicznościowych, 

e. wydawanie gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów, 

f. prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska. 

 

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak                  

najlepszych wyników nauczania. 

 

3. Broni praw uczniowskich oraz czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków. 

 

4. Samorząd działa poprzez swoje organy. 

 

 

 



II 

 
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
Organami Samorządu są: 

 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 Rada Samorządu uczniowskiego 

 Sekcje Samorządu Uczniowskiego 

 

Przewodniczący klas IV-VI SP oraz I-III G automatycznie stają się członkami Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

      1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z : 

 

 Przewodniczącego 

 Zastępcy Przewodniczącego 

 Sekretarza zebrań samorządowych 

 Skarbnika 

 Gabinetów sekcji: 

-  Kulturalno – Oświatowej 

-  Plastyczno – Dekoracyjnej 

- Porządkowej 

-  Konkursowej 

 Opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którzy mają prawo veta w każdej decyzji 

podejmowanej przez radę i zarząd. 

 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

 

 Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

 Czuwa nad całokształtem prac Samorządu  

 Pośredniczy między uczniami, a nauczycielami 

 Służy doradztwem i pomocą dla wszystkich Sekcji Samorządu 

 Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i 

organizacjami działającymi w szkole 

 Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. 

 

3. Do Zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich jego  

działaniach  wynikających z jego funkcji. 

 

4. Protokolant ma za zadanie: 

 

 wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego 

funkcji 

 prowadzenie dokumentacji Samorządu 

 

5. Przewodniczący Sekcji wybierani są spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. 



Przewodniczący tworzą 2 – 4 osobowe gabinety w oparciu o kontakty koleżeńskie. 

Składy gabinetów zatwierdzane są przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym. 

 

6. Do zadań Sekcji należy : 

 

 organizowanie działalności , do której została powołana Sekcja 

 współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji 

 

7. Rada Samorządu: 

 

a. zwołuje walne zebrania 

b. opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt prac Samorządu 

c. reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

 
III 

 
ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU 

 
1. Rada ma prawo przydzielić poszczególnym klasom zadania związane z realizacją                                  

potrzeb społeczności uczniowskiej. Zadania te klasa obowiązana jest realizować pod 

nadzorem wychowawcy. 

 

2. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykle większością głosów przy obecności, 

co najmniej połowy jej członków. 

 

3. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. 

 

4. Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej 

działalności na ogólnym zebraniu uczniów ( samorządów klasowych ). 

 

5. Rada Samorządu obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu. Sekretarz zarządu zobowiązany jest powiadomić członków Rady o 

zebraniu. 

 

6.  Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem                                                                                                                            

doradczym zaproszeni goście. 

 

7.  Rada realizuje zadania samorządu, podejmuje na zebraniach uchwały. Uchwały 

podejmowane są większością głosów. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze 

Statutem Szkoły. 

 

8.  W sytuacji nie wywiązywania się z obowiązków Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

ma prawo odwołać członka z pełnienia funkcji w Samorządzie. 

 

9. Rada jest dysponentem funduszy Samorządu. 

 

10. Fundusze Samorządu pochodzą z dobrowolnych składek uczniów, dochodów 

uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez. 



IV 

 
WYBÓR OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Każdy członek Rady Pedagogicznej jest kandydatem na opiekuna. 

2. Komisję wyborczą tworzą: członkowie Rady Samorządu i Klasowych Samorządów. 

3. Wybory opiekuna do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w trybie tajnym. W 

głosowaniu mają prawo wziąć udział wszyscy uczniowie z wyłączeniem kl. III gim. 

4. Na karcie do głosowania uczniowie skreślają nazwiska nauczycieli zostawiając dwa 

nazwiska wybranych kandydatów. 

5. Za ważny uważa się głos, który posiada nie więcej niż dwa nieskreślone nazwiska. 

7. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają dwie osoby, które otrzymały 

największą liczbę głosów. 

8. Nauczyciele, którzy zostali wybrani opiekunami Samorządu Uczniowskiego muszą 

wyrazić zgodę do pełnienia tej funkcji. 

9.  Informacje o wynikach wyborów podaje komisja w ciągu 24 godzin od zakończenia 

wyborów. 

10. Wybory powinny się odbywać do końca maja. 

 

 

V 

 
ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu. 

2.  Pośredniczy miedzy uczniami, a nauczycielami. 

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 

 

 

VI 

 
TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

 

 
1. Wybory do organów Samorządu przeprowadza komisja wyborcza, którą tworzą 

przewodniczący klas IV-VI SP oraz I-III G. 

 

2. Obowiązki Komisji Wyborczej: 

 

 przyjęcie zgłoszeń od kandydatów 

 przygotowanie wyborów 

 przeprowadzenie wyborów 



 obliczenie głosów 

 sporządzenie protokołu 

 ogłoszenie wyników wyborów 

 

3. Wybory odbywają się co roku nie później niż do końca września. 

 

4. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i 

uczniowie klas I – III gimnazjum, którzy spośród zgłaszanych kandydatów wybierają 

6 uczniów, tworząc przyszłą Radę Samorządu Uczniowskiego. 

 

5. Wybory Rady Samorządu dokonują się w następujący sposób: 

 

 

a. kandydaci powinni zebrać podpisy osób popierających w ilości 20 

b. na kartkach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności 

alfabetycznej 

c. głosowanie dokonuje się poprzez pozostawienie nieskreślonych sześciu nazwisk i 

wrzucenia karty wyborczej do urny wyborczej 

d. na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie organy Rady Samorządu. 

e. kandydaci powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą i 

nie mogą sprawiać problemów wychowawczych 

f. kandydaci muszą uzyskać pozytywną opinię dyrekcji, grona pedagogicznego oraz 

wychowawcy klasy  

g. każdy kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

 

 

VII 

 
PRAWA I OBOWIAZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 
I.   1. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

 

a. posiadania własnych funduszy, które służą finansowaniu jego działalności  

b. realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły 

c. uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły 

d. współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych  

 

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw ucznia. 

 

3. W celu realizacji zadań samorząd może tworzyć sekcje, w skład których wchodziliby 

wybrani uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu uczniowskiego. 

 



 

II.  1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek: 

 

a. współdziałania z władzami szkoły w celu zapewniania uczniom należytych 

warunków do nauki i pracy 

b. uczestnictwa w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami 

c. wywiązywać się z powierzonych zadań 

 

 

 

VIII 
 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Regulamin Samorządu 

2. Protokoły posiedzeń Rady 

3. Sprawozdanie z działalności Samorządu 

4. Plan pracy Samorządu 

 

Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów i wchodzi w 

życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

 

IX 

 
 REGULAMIN WYBORÓW SAMORZĄDU KLASOWEGO 

 

1. Wybory Samorządu Klasowego odbywają się w każdej klasie na początku roku 

szkolnego (do 15 września).  

2. Samorząd Klasowy składa się z: Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i 

Skarbnika. 

3. Samorząd Klasowy wybierany jest przez wszystkich uczniów danej klasy.  

4. Kandydatów do Samorządu Klasowego zgłaszają uczniowie danej klasy.  

5. Osoby zgłoszone przez uczniów wyrażają zgodę na kandydowanie.  

6. Kandydaci muszą uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy oraz powinni 

wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą. 

7. Wybory mają charakter demokratyczny i tajny.  

8. Głosy liczone są przez trzyosobową komisję skrutacyjną – wybraną przez 

wychowawcę klasy.  



9. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci do Samorządu 

Klasowego.  

10. Pełnione funkcje w Samorządzie Klasowym zależą od liczby głosów.  

11. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów odbywa 

się dodatkowe głosowanie.  

12. Główne zadania Samorządu Klasowego to : 

 reprezentowanie interesów uczniów klasy wobec innych organów szkoły  

 czynny udział w organizowaniu życia społeczności klasowej,  

 przedstawianie wychowawcy klasy wniosków i opinii dotyczących 

poszczególnych uczniów i szkoły 

13. W sytuacji rażącego łamania praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie     

Szkoły; wychowawca ma prawo ma prawo odwołać ucznia z pełnionej funkcji w 

Samorządzie Klasowym. Warunkiem odwołania jest ocena z zachowania na semestr 

niższa jak poprawna. 

 


