
1 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 

w Węgrowie. 

 

§ 2 
 

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, zwany dalej 

SU, działa na podstawie Ustawy z dn. 14 XII 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

59), Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 
 

Poniższy regulamin określa ogólne zasady i formy działania Samorządu Uczniowskiego na 

terenie szkoły, pozostawiając dużą swobodę i autonomię dla wniosków i pomysłów uczniów. 

Jednocześnie jest on podstawowym dokumentem regulującym wszystkie aspekty działania 

Samorządu Uczniowskiego. 

  

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

 

§ 4 
 

Do głównych celów działalności SU należą: 

 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły, 

 

b. przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i 

potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

 

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

 

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

 

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej i naukowej w szkole, 

 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców i 

innymi organami. 

 

§5 
 

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 
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Rozdział III: ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

§ 6 

 

Organami SU są: 

1. Samorząd Klasowy w składzie:  

a) Przewodniczący Klasy, 

b) Zastępca Przewodniczącego,  

c) Skarbnik. 

2. Członkowie Rady SU to Samorządy Klasowe wybierane w klasach III-VIII 

3. Zarząd SU w składzie:  

a) Przewodniczący SU, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU, 

b) Zastępca Przewodniczącego SU, 

c) Skarbnik, 

d) Sekretarz. 

 

§ 7 
 

Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 
 

§ 8 
 

1.Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje doraźne. Podczas 

powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej 

istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem 

sekcji może zostać każdy uczeń szkoły. 

2. Kompetencje sekcji doraźnych: 

 a) przygotowanie planu pracy SU, 

 b) organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych, 

 c) planowanie i organizacja dyskotek, 

 d) udział w akcjach charytatywnych, 

 e) pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt, 

 f) pomoc chorym i potrzebującym, 

 g) wolontariat.  

 

§ 9 
 

Kompetencje organów SU: 

1. Samorząd Klasowy:  

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU, 

b) uczestniczy w zebraniach Rady SU, 

c) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.), 

d) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

e) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:  

a) uchwala Regulamin SU, 

b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 

d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, 
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e) dokonuje wyboru Opiekuna SU. 

 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b) wykonuje uchwały Rady SU, 

c) opiniuje wybór Opiekuna SU,  

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

e) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

f) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, 

g) występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady 

rodziców w ramach swoich kompetencji, 

h) zbiera i archiwizuje w segregatorze bieżącą dokumentację SU. 

 

4. Rada Wolontariatu:  

a) diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym, 

b) decyduje o realizacji konkretnych działań, 

c) uzgadnia z dyrektorem szkoły zakres zadań wolontariatu, 

d) koordynuje działania wolontariatu, 

 

§ 10 
 

 Przewodniczący SU: 

 

a) kieruje pracą Zarządu SU, 

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

organizacji, 

c) przedstawia uczniom plan pracy SU oraz sprawozdanie śródroczne i końcowo roczne z 

działalności SU, 

d) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady SU, 

e) podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady SU wskazuje inna osobę sporządzającą 

notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU. 

 

§ 11 
 

 Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 

osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 12 
 

Listę uczestników zebrania Rady SU ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU. 

 

§ 13 
 

Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe prowadzenie odpowiada 

Sekretarz SU, a za realizację uchwał Przewodniczący SU. 
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Rozdział IV: TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 14 
  

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.  

 

  

§ 15 
 

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych  

w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, 

uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie 

dokonuje się wyboru innego kandydata. 

 

§ 16 
 

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki: 

a) uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania, 

b) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 17 
 

Tryb wyboru Zarządu SU: 

1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III - VIII w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. 

2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, 

w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 

4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU. 

5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok. 

6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:  

a) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru 

maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU, 

b) w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie 

opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką 

charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy, 

c) od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów 

do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. 

kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 30 czerwca  roku szkolnego, w 

którym odbywają się wybory. 

8. Kadencja nowo wybranego Zarządu SU rozpoczyna się 1 września. 

 

Rozdział V:  OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 18 
 

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. Kadencja opiekuna SU trwa 3 lata. Opiekun jest 

doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo 

uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 
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§ 19 

 

Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU w 3 tygodniu  

miesiąca września po skończonej kadencji opiekuna SU. Rada SU w głosowaniu tajnym 

głosuje na kandydata z listy przygotowanej przez Samorządy Klasowe klas uprawnionych do 

głosowania. Każda z klas, posiadająca prawo głosu (klasy III – VIII) przedstawia jedną 

kandydaturę na opiekuna SU. Kandydatury zgłaszane są na początku 2 tygodnia września.  

Kandydaturę opiniuje Zarząd SU. 

 

§ 20 
 

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody. 

 

§ 21 
 

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego 

miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, 

nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły. 

 

§ 22 
 

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. 

 

§ 23 

   Do obowiązków opiekuna SU należy: 

a)  udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i dyrektora szkoły, 

b) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie 

dysponowania jego funduszami, 

c)  koordynowanie pracą Samorządu Uczniowskiego z ramienia szkoły, 

d)  reprezentowanie interesów, przedstawianie planów i zamierzeń SU radzie 

pedagogicznej, 

e) konsultowanie z SU jego planu pracy na dany rok, 

f)  składanie sprawozdań śródrocznych i końcowo rocznych z działalności SU na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, 

g) uczestniczenie w zebraniach poszczególnych organów SU. 

 

 

Rozdział VI: FUNDUSZE SU 

  

§ 24 
 

Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich  

działalności. 
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§ 25 
 

Dysponentem funduszu jest Zarząd SU w porozumieniu z opiekunem. 

 

§ 26 
 

Fundusze samorządu mogą być tworzone: 

a) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez, 

b) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, 

c) ze środków przekazanych przez radę rodziców, inne instytucje i organizacje, osoby 

prywatne, sponsorów. 

 

 

 

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 27 
 

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU 

przez minimum 3 członków Rady SU. 

 

§ 28 
 

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania 

uchwał. 

 

§ 29 
 

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

 

§ 30 
 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

 

§ 31 
 

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły ( zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły). 

 

§ 32 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU. 

 

§ 33 
 

Niniejszy Regulamin uchwalony został w dn. 4 X 2017r. 

i wchodzi w życie z dn. 18 X 2017r. 
 


