
R E G U L A M I N   
S A M O R Z Ą D U  U C Z N I O W S K I E G O  

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 256, z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły. 

ROZDZIAŁ I  

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§1 

1. Samorząd uczniowski uczy demokratycznych form współżycia, umiejętności kierowania 

innymi, odpowiedzialności za siebie i innych. Jest nadrzędną organizacją uczniów szkoły. 

2. W Zespole działa Samorząd Uczniowski: gimnazjum i liceum. 

3. Wszyscy uczniowie Zespołu tworzą Samorząd. 

4. Władzami samorządu są: 

a) na szczeblu klas- samorządy klasowe 

b) na szczeblu szkoły- Rada Uczniowska 

5. Samorząd jest reprezentantem interesów uczniowskich. 

 

§2 

1. Samorząd przedstawia organom szkoły wnioski i opnie dotyczące realizacji praw uczniów, 

w szczególności takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, zasadami oceniania, stawianymi 

wymaganiami 

b) organizowania życia szkolnego w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej – w porozumieniu z Dyrekcją  

c) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

 



§3 

Do głównych zadań SU należy: 

1. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły- współtworzenie obowiązujących zasad, 

współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 

2. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 

3. Wdrażanie uczniów do samorządności. 

4. Występowanie z inicjatywą organizowania działalności kulturalno- oświatowej zgodnie 

z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły. 

5. Organizowanie pomocy dla uczniów będącej w trudnej sytuacji losowej lub mających 

trudności w nauce. 

 

ROZDZIAŁ II 

§4 

Organami SU są: 

1. Samorząd klasowy w składzie: przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego, 

skarbnik. 

2. Rada Uczniowska szkoły: gimnazjum i liceum. W skład Rady wchodzą: 

- przewodniczący 

- zastępca przewodniczącego 

- sekretarz 

- przewodniczący samorządów klasowych 

 

§5 

Przewodniczący Rady Uczniowskiej koordynuje prace Rady i reprezentuje Samorząd 

Uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz. Przewodniczy zebraniom. 

 

§6 

Rada SU obraduje raz w miesiącu na zebraniach zwoływanych przez opiekuna SU, który jest doradcą, 

a zarazem rzecznikiem interesów SU na forum Rady Pedagogicznej. Opiekuna SU mianuje Dyrektor 

Szkoły, a opiekunem samorządu klasowego jest wychowawca. 

 

 



§7 

KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKI EGO 

1. Samorząd klasowy: 

a) Reprezentuje klasę na zewnątrz współpracując z Radą Uczniowską szkoły 

b) Organizuje życie klasy 

c) Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy 

d) Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy 

2. Rada Uczniowska szkoły: 

a) Uchwala regulamin SU, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły 

b) Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie 

c) Planuje pracę na dany rok szkolny w oparciu o założenia rocznego planu pracy zespołu 

d) Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych 

e) Występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

w ramach swoich kompetencji 

f) Może powoływać sekcje potrzebne do realizacji określonych zadań, w skład których 

wchodzą członkowie Rady Uczniowskiej szkoły 

g) Zatwierdza Statut i regulaminy obowiązujące w szkole 

h) Wnioskuje o nadanie imienia szkole. 

 

ROZDZIAŁ III  

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§8 

Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów danego oddziału zwykłą większością głosów. 

 

1. Wyboru dokonuje się w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego. 

2. Uczeń może być odwołany z funkcji: 

a) Na swój wniosek 

b) Gdy nie wywiązuje się ze swoich zadań 

c) Gdy nie przestrzega Statutu szkoły 

3. W trakcie roku szkolnego można dokonać zmiany w składzie samorządu. 

 



§9 

Rada Uczniowska szkoły wybierana jest spośród przedstawicieli klas. 

1. Każda klasa ma prawo zgłoszenia dwóch kandydatów. 

2. Kandydaci są zobowiązani do krótkiej prezentacji. 

3. Wybory zarządza opiekun SU, który również czuwa nad ich przebiegiem. 

4. W skład Rady uczniowskiej wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

5. Trzech kandydatów z największą liczbą głosów piastuje stanowiska przewodniczącego, 

zastępcy i sekretarza. 

6. Pozostali kandydaci pełnią inne funkcje lub zostają członkami poszczególnych sekcji. 

7. Odwołanie Rady może nastąpić na zebraniu Samorządu zwykłą większością głosów. 

8. Wybór nowej rady może nastąpić w ciągu 14 dni od odwołania poprzedniej. 

 

ROZDZIAŁ V  

FINANSE SAMORZĄDU UC ZNIOWSKIEGO  

§10 

Samorząd uczniowski może uzyskiwać dochody: 

1. Ze sprzedaży biletów na dyskotekach szkolnych. 

2. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp. 

3. Ze sprzedaży surowców wtórnych. 

4. Ze środków przekazanych przez sponsorów. 

5. Z innych źródeł. 

 

§11 

Finanse SU gromadzone są subkoncie Rady Rodziców. Samorząd nie prowadzi osobnego 

rachunku bankowego. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI  

DOKUMENTY SAMORZĄDU UC ZNIOWSKIEGO  

§12 

Dokumentację SU tworzą: 

1. Regulamin 

2. Teczka protokołów 

3. Plan pracy 

4. Sprawozdania z działalności za I i II półrocze 

 

ROZDZIAŁ VII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 

Regulamin dostępny jest dla wszystkich uczniów i rodziców. 

 

§14 

Regulamin samorządu można zmieniać. 

Poprawki do regulaminu mogą być dokonywane na wniosek organów szkoły. Poprawki 

zatwierdza Rada Uczniowska zwykłą większością głosów. 

 

§15 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, a dotyczącym SU, decyduje Dyrektor Szkoły 

w porozumieniu z opiekunem i Radą Uczniowską. 


