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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas I – V Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza  w Jaczowie. 

2. Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza               

w Jaczowie zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 

września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572D), Statutu Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Jaczowie oraz niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział II 

Cele Samorządu Uczniowskiego 
 

 
1. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli i samooceny uczniów. 

2. Rozwijanie demokratycznych  form  współżycia,  współdziałania  uczniów  i  wzajemnego 

      wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie 

partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami. 
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Rozdział III 

Zadanie Samorządu Uczniowskiego 
 

 

1. Przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych organów 

rzecznictwa interesów całej społeczności uczniowskiej. 

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

turystycznych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. 

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie uczniów do wykonywania 

niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

5. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom w społeczności 

uczniowskiej, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłoszenie go przez 

opiekuna SU Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej. 

6. Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z pocztem sztandarowym                         

w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas I, uroczystości państwowe. 

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, 

środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

8. Informowanie społeczności szkolnej o swojej działalności (tablica SU, strona internetowa 

szkoły www.spjaczow.pl, godziny wychowawcze, apele). 

9. Samorząd Uczniowski może podejmować współpracę z innymi samorządami, szczególnie 

na terenie naszej gminy, poprzez wzajemne kontakty, organizowanie wspólnych imprez 

czy też tworzenie wspólnych organów przedstawicielskich. 
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                                                      Rozdział IV 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów. 

2. Przedstawianie do planu pracy szkoły propozycji wynikających z zainteresowań                     

i potrzeb uczniów. 

3. Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu przepisów 

wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej. 

4. Organizowanie życia szkolnego (imprez, uroczystości), kultywowanie tradycji szkolnych. 

5. Udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego (z głosem doradczym) w posiedzeniach    

rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu 

samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów.  

 

 

                                                      Rozdział V 

Struktura organizacyjna 
 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie klas I – V Szkoły Podstawowej            

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

- Samorządy Klasowe 

- Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

- Sekcja Pomocnicza Samorządu Uczniowskiego. 
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3. Samorządy Klasowe, Prezydium Samorządu Uczniowskiego i Sekcja Pomocnicza 

Samorządu    Uczniowskiego     działają      zgodnie        ze       swoimi    uprawnieniami               

i kompetencjami określonymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

4. Członkowie wyżej wymienionych organów mają obowiązek aktywnego udziału                       

w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uczestnictwa w zebraniach organów władz. 

 

I. Samorządy klasowe 

1. W skład Rad Klasowych wchodzą: 

- przewodniczący klasy 

- zastępca przewodniczącego klasy 

- skarbnik. 

 

              II. Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

1.  Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

- zastępca Samorządu Uczniowskiego 

- sekretarz Samorządu Uczniowskiego 

- skarbnik Samorządu Uczniowskiego. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

- koordynuje pracę Prezydium Samorządu Uczniowskiego  

- dokonuje podziału obowiązków wśród członków Prezydium SU i Sekcji Pomocniczej 

SU 

- uzgadnia z opiekunem Samorządu Uczniowskiego terminy zebrań i informuje go       

o pracach Samorządu 

- prowadzi zebrania Samorządu 

- podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego. 

3. Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

- koordynuje pracę Sekcji Pomocniczej Samorządu Uczniowskiego 

- w razie potrzeby przejmuje obowiązki i kompetencje przewodniczącego. 
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4. Sekretarz: 

 - prowadzi dokumentację pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje 

sprawozdania z przeprowadzonych akcji - prowadzi książkę protokołów z zebrań 

Samorządu Uczniowskiego. 

5. Skarbnik: 

- działa we współpracy z opiekunek Samorządu Uczniowskiego 

- prowadzi dokumentację finansową SU 

- realizuje wydatki zgodne z ustaleniami Zarządu. 

6. Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

- opracowanie projektu rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego  

- realizacja zadań zawartych w rocznym planie pracy 

- przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych zadań 

- reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec nauczycieli, Dyrektora Szkoły 

oraz na zewnątrz 

- występowanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego do władz szkolnych                       

z inicjatywami dotyczącymi zmian w organizacji pracy i życia szkoły 

- informowanie   uczniów   o  ich  prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole 

oraz uczestnictwem w działalności Samorządu Uczniowskiego 

- zgłaszanie faktu nieprzestrzegania podstawowych praw ucznia: prawa do 

zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami oraz prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce           

i zachowaniu 

- wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna Samorządu, Radę Pedagogiczną           

i Dyrektora Szkoły. 

7. Wszystkie decyzje i uchwały Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zebrania 

Samorządu Uczniowskiego powinny się odbywać raz na miesiąc. Pierwsze zebranie powinno 

się odbyć w pierwszym miesiącu nauki. 

8. W zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć Samorządy Klasowe, 

nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor Szkoły. 
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III. Sekcja Pomocnicza Samorządu Uczniowskiego 

1. W skład Sekcji Pomocniczej Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie biorący udział 

w wyborach do Samorządu Uczniowskiego, którzy nie otrzymali wystarczającej ilości 

głosów, aby pełnić funkcje w Prezydium SU.  

2. Sekcja ma mieć charakter stały (pracuje przez cały rok). 

 

IV. Dokumentacja pracy Samorządu Uczniowskiego 

1. Dokumentacja pracy Samorządu obejmuje: 

- Regulamin Samorządu 

- Księgę protokołów 

- Roczny Plan Pracy 

- sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego (I półrocze, II półrocze). 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Ordynacja wyborcza 

 

I. Kadencja 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez społeczność klasy w wyborach równych, 

powszechnych, bezpośrednich, większościowych, tajnych, które przeprowadzane są w klasie 

na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku szkolnego. 

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską klas     

II - V szkoły w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które odbywają się raz w roku 

szkolnym, nie później niż do 15 października. 

5. Wszyscy uczniowie klas II – V szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 



REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie 

 

7 
 

II. Kandydat do władz 

1. Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klas II- V szkoły. 

2. Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków 

szkolnych: 

•umieć współpracować w grupie 

•umieć podejmować decyzje, negocjacje 

•chętnie działać na rzecz uczniów 

•posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania 

•nie mieć problemów w nauce 

5. Kandydat do Prezydium ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam 

lub z pomocą swoich „zwolenników”. 

6. Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego są umieszczane w gablocie 

informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych. 

7. Kandydaci prowadzą kampanie wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów. 

Kampania powinna: 

- przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata 

- uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania 

oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi. 

 

III. Głosowanie 

1. Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu, na jednej godzinie lekcyjnej. 

2. Jeśli w dniu wyborów klasa jest na wycieczce, głosowanie przeprowadza się dzień 

wcześniej lub dzień później. 

3. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez opiekuna 

SU. 

4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności 

alfabetycznej. 

5. Wyborca głosuje na jedną osobę z listy kandydatów lub wg innej wcześniej ustalonej 

instrukcji. 
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IV. Nowe Prezydium 

1. W skład nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą cztery osoby, które 

otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach. 

2. Nowe Prezydium powołuje Sekcję Pomocniczą, składającą się z kandydatów do Samorządu 

Uczniowskiego, którzy nie otrzymali dostatecznego poparcie i tym samym nie pełnią funkcji 

w Prezydium SU. 

 

Rozdział V 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

Opiekunem Samorządu Szkolnego jest nauczyciel wybrany przez Dyrektora Szkoły. Jego 

kandydaturę zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

 

Do obowiązków Opiekuna SU należy: 

1. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu. 

2. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich. 

3. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU.  

4. Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych. 

5. Inspirowanie uczniów do działania. 

6. Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Pedagogiczną, 

przedstawianie Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU. 

 

 

Rozdział VI 

Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. 

2. Fundusze Samorządu mogą być tworzone: 

- z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez 

- ze zbiórki surowców wtórnych 
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- ze środków przekazanych przez instytucje, organizacje i osoby prywatne. 

3. Wszystkie operacje finansowe są dokumentowane w księdze finansowej. 

4. Fundusze, jakimi dysponuje Samorząd są przechowywane w kasie sekretariatu szkoły. 

5. Wypłat może dokonywać opiekun Samorządu w porozumieniu z Zarządem Samorządu. 

6. Środki zebrane z działalności Samorządu mogą być wydatkowane na wszelkie potrzeby 

społeczności uczniowskiej i działalność charytatywną, po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. 

 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym Rady Samorządu. 

2. Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są 

wszyscy  uczniowie szkoły,  a zwłaszcza  osoby  reprezentujące  władze   Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Regulamin powinien być dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły 

www.spjaczow.pl. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Opracowała:                        Zatwierdzam:  

               Magdalena Nadymus      Wioletta Olejnik 
  Opiekun SU w Szkole Podstawowej                  Dyrektor Szkoły Podstawowej          
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie            im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie 

 

 


