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REGULAMIN  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH 

§ 1. 

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej zwany dalej Samorządem działa na 

podstawie:  

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2017, poz. 59) z późn. 

zm. 

 Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach  

 niniejszego Regulaminu.  

§ 2. 

NAZWA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Ustanawia się Radę Uczniowską jako organ kierujący bieżącą działalnością Samorządu 

Uczniowskiego.  

3. Ustanawia się Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Samorządu Uczniowskiego.  

4. Rada Uczniowska i Komisja Rewizyjna podlegają bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich 

uczniów szkoły jako Samorządowi Szkolnemu. Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku 

szkolnym.  

5. Kadencja Rady i Komisji trwa jeden rok szkolny.  

6. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą:  

1) Klasy I-III:  po jednym przedstawicielu z każdej klasy; 

2) Klasy IV-VIII: maksymalnie 10 przedstawicieli; 

3) Klasy II i III gimnazjum: po jednym przedstawicielu z każdej klasy. 

7. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków. Do komisji mogą wejść pochodzące 

z wyborów (klasy IV-VIII). 

§ 3 

ZASADY WYBIERANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Wybory do władz Samorządu odbywają się zawsze we wrześniu na początku roku 

szkolnego. Datę wyborów ogłasza ustępująca Rada Uczniowska w porozumieniu 

z opiekunem samorządu oraz dyrektorem szkoły.  

2. Ustępująca Rada oraz opiekun powołują Komisję Wyborczą, która czuwa nad sprawnym 

i prawidłowym przebiegiem wyborów. 

3. Członkowie Komisji Wyborczej przygotowują listy wyborcze.  

4. Każda klasa zgłasza dwóch kandydatów do władz Samorządu.  

5. Kampania wyborcza trwa nie dłużej niż dwa tygodnie i nie może zakłócać pracy szkoły 

a formy kampanii muszą być uzgadniane z opiekunem Samorządu lub wychowawcą klasy 

i dyrektorem szkoły. 

6. Uczniowie w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim i powszechnym wybierają 

organy samorządu. 
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7. Do władz Samorządu wybranych zostaje maksymalnie  50% kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich uczniów.  

8. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.  

9. Wybory odbywają się w szkole. Uczniowie wrzucają listy wyborcze do urny. Oddany głos 

uznany jest za nieważny, gdy:  

1) liczba postawionych znaków „x” w okienkach przy nazwiskach kandydatów na liście 

wyborczej jest większa niż 1; 

2) nie postawiono znaku „x” w okienkach przy nazwiskach kandydatów na liście 

wyborczej;  

3) lista wyborcza jest uszkodzona;  

4) na liście wyborczej brak jest pieczątki samorządu.  

10. Komisję Skrutacyjną stanowi Komisja Wyborcza. 

11. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa przez okres roku szkolnego.  

12. Wybrane organy Samorządu są jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów.  

§ 4 

ZASADY WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU 

1. Kandydatami na opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia są nauczyciele zgłoszeni 

przez uczniów szkoły. Dokonują tego poprzez zebranie odpowiedniej liczby podpisów na 

liście pod nazwiskiem swojego kandydata. 

2. Głosowanie na  opiekuna Samorządu odbywa się podczas wyborów do władz SU.  

3. Wśród kandydatów na opiekuna Samorządu przyznaje się tytuły według kolejności 

zajętych miejsc w głosowaniu: 

1) Miejsce I – Opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

2) Miejsce II – Rzecznik Praw Ucznia; 

3)  Miejsce III – Z-ca opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

4. Na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu władz Samorządu uczniowie przedstawiają 

wniosek o powołanie wyżej wymienionych nauczycieli na wskazane w §3 ust. 3 funkcje. 

5. Kadencja Opiekuna Samorządu  i Rzecznika Praw Ucznia  trwa przez okres roku 

szkolnego.  

§ 5 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Uczniowie wybrani do władz Samorządu dokonują wewnętrznego podziału na Radę 

Uczniowską i Komisję Rewizyjną. 

2. Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego, skarbnika, protokolanta i kronikarza. Tworzą oni kierownictwo 

organu. Wybierani są przez wszystkich członków Samorządu i mogą być przez nich 

odwoływani także przed upływem kadencji. Sposób głosowania ustala każdorazowo 

zebranie organu.  

3. Rada Uczniowska w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań 

może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły (sekcje, zespoły), których charakter, 

liczba członków i sposób funkcjonowania zostają określone przez ogólne zebranie organu.  

4. Do poszczególnych sekcji mogą być dołączone osoby spoza władz Samorządu, które nie 

będą brały udziału w głosowaniach dotyczących działalności organów. 

5. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków organu. 
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§ 6 

ZADANIA I KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ 

6. Komisja Rewizyjna ma na celu kontrolowanie pracy poszczególnych członków władz 

Samorządu. 

7. Ma prawo do usunięcia osób,  

1) których działalność przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu organów Samorządu; 

2) które pomimo swojego przynależenia do władz SU, nie wykazują zainteresowania 

jego funkcjonowaniem; 

3) które, rażąco naruszyły Statut Szkoły. 

8. Z pisemnym wnioskiem o usunięcie danego ucznia z władz Samorządu mogą wystąpić: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Wychowawca klasy; 

3) Opiekun SU; 

4) Rada Uczniowska. 

9. W miejsce członków władz usuniętych przez Komisję Rewizyjną mogą zostać 

dokooptowani  inni uczniowie, jednak ich liczba nie może przekroczyć  1/3 liczby 

członków wybranych przez ogół uczniów.  

§ 7 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych i innych obowiązków zawartych w Regulaminie szkoły.  

2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów przez organy samorządu lub 

opiekuna. 

3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 

nauki i udzielaniu pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.  

4. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 

turystyczno-krajoznawczych.  

5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie niezbędnych prac na rzecz szkoły 

i środowiska.  

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.  

8. Rozstrzyganie sporów między uczniowskich, zapobieganie konfliktom uczeń - nauczyciel.  

9. Dbać o dobre imię i honor szkoły, kultywować i wzbogacać jej tradycje.  

§ 8 

PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno–wychowawczego szkoły wynikających 

z potrzeb i zainteresowań uczniów.  

2. Udział organów Samorządu w ostatnim, podsumowującym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej.  

3. Swobodne wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży poprzez spotkania 

z dyrektorem szkoły.  

4. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie apeli, współdecydowanie w przyznawaniu 

zapomóg i innych form pomocy materialnej.  

5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, udzielanie poręczeń za uczniów w celu 

wstrzymania wymierzonej kary.  
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6. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na 

opiekuna samorządu.  

7. Może powołać Rzecznika Praw Uczniów do rozpatrywania konfliktów między uczniami 

i innych przypadków naruszania zasad zawartych w Regulaminie i Statucie Szkoły. 

8. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczących 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania własnych 

zainteresowań;  

4) prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi gimnazjum;  

5) prawo wyrażania opinii o pracy nauczyciela, gdy dyrektor o opinię wystąpi. 

§ 9 

ZASADY OPRACOWANIA OPINII O PRACY NAUCZYCIELA 

Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela, jeśli o taką opinię zwróci się Dyrektor 

Szkoły  

1. Rada Uczniowska gromadzi informacje, opiniujące pracę danego nauczyciela od uczniów, 

którzy są przedstawicielami tych klas, w których uczy dany nauczyciel.  

2. Przedstawiciel klasy wybierany jest na lekcji wychowawczej w obecności wychowawcy 

klasy.  

3. Rada Uczniowska wyraża swoją opinię o pracy danego nauczyciela. Opinia ta powinna 

zawierać między innymi następujące informacje:  

1) czy nauczyciel w pracy przestrzega postanowień Statutu Szkoły;  

2) czy nauczyciel w pracy przestrzega postanowień Regulaminu Szkoły.  

§ 10 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

1. Zebrania organów samorządu są protokołowane w wersji elektronicznej a następnie 

umieszczane w Księdze protokołów.  

2. Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej są przedstawiane na zebraniu ogólnym 

i stanowią załączniki do Księgi protokołów.  

3. Samorząd prowadzi Kronikę Samorządu Uczniowskiego, zawierającą opis jego 

najważniejszych działań. Za systematyczne wpisy do kroniki odpowiedzialny jest 

kronikarz. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Samorząd może używać podłużnej pieczęci o treści: „Samorząd Uczniowski przy Szkole 

Podstawowej  nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach”. 

2. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego uchwalane są na wspólnym 

posiedzeniu Rady Uczniowskiej i Komisji Rewizyjnej większością bezwzględną 

w obecności co najmniej 2/3 członków władz Samorządu Uczniowskiego.  


