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Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 
1. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach   

    działa samorząd uczniowski, dalej zwany „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego 

     uchwalony przez ogół uczniów.  

4. Postanowienia regulaminu samorządu uczniowskiego nie mogą być sprzeczne 

    ze statutem szkoły. 

5. Działania samorządu uczniowskiego określają następujące zasady: 

     a) powszechność współrządzenia; 

     b) demokratyczne reprezentowanie ogółu; 

     c) autonomia; 

     d) jawność funkcjonowania. 

6. Interesy uczniów w szkole reprezentują: 
 

a)  samorząd uczniowski; 

b)  opiekunowie samorządu uczniowskiego; 

c)  rzecznik praw ucznia; 

d)  rada rodziców. 

Rozdział II 
 

CELE OGÓLNE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§ 2 

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 

oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły. 

2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków  

do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny 

uczniów. 
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3. Dbanie o dobre imię szkoły. 

4. Godne reprezentowanie interesów klasy, szkoły na terenie placówki  

i poza nią. 

5. Aktywne uczestniczenie w realizowaniu zadań szkoły. 

6. Okazywanie poszanowania i troski o mienie powierzone uczniom  

szkoły. 

7. Dbanie o wypracowanie stałych form i zwyczajów szkoły, kultywowanie 

 i wzbogacanie jej tradycji. 
  

Rozdział III 
 

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 3 

 
1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej  

oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do: 

a) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  

i zaspakajania własnych zainteresowań; 

d) umieszczania informacji na stronie internetowej szkoły; 

e) opracowania  planu pracy samorządu; 

f) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, sportowej      

     oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

     organizacjami, w  porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

g) wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu      

     uczniowskiego; 

h) wyboru rzecznika praw ucznia; 
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2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski  może wyrażać opinię  

przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela. 

 

Rozdział IV 
 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
SAMORZĄD KLASOWY 

 
 

§ 4 
1. Samorząd klasowy tworzą wszyscy uczniowie danej klasy. 

2. Zarząd samorządu klasowego składa się z: 

a) przewodniczącego; 

b) zastępcy przewodniczącego; 

c) skarbnika. 

2. Sposób wyboru  zarządu samorządu klasowego określa ordynacja wyborcza. 

§ 5 

1. Do zadań  zarządu samorządu klasowego należy przede wszystkim: 

a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym; 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych; 

c) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych; 

d) udział w pracach organizowanych przez radę samorządu uczniowskiego; 

e) informowanie klasy o postanowieniach  i pracach rady samorządu uczniowskiego; 

f) wykonywanie innych zadań nałożonych przez klasę i radę samorządu uczniowskiego.                         
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RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 6 

1. Rada samorządu uczniowskiego składa się uczniów wchodzących w skład 

zarządów samorządów klasowych klas IV - VIII. 

2. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok. 

3. Rada jest wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i rady 

pedagogicznej. 

4. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego              

i dwóch zastępców przewodniczącego w każdym budynku według trybu 

określonego w ordynacji wyborczej. 

5. Przewodniczący samorządu uczniowskiego, jako przedstawiciel uczniów, jest 

odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy samorządu,                             

przewodniczy posiedzeniom rady samorządu uczniowskiego, koordynuje 

pracę rady, czuwa nad respektowaniem przez uczniów praw i obowiązków 

przysługujących samorządowi, reprezentuje samorząd uczniowski wobec 

dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i na zewnątrz szkoły. 

6. Rada samorządu uczniowskiego obraduje na zebraniach zwoływanych  

przez przewodniczącego rady i opiekunów samorządu uczniowskiego 

(minimum raz w miesiącu). 

7. Pierwsze zebranie rady samorządu uczniowskiego zwołują opiekunowie 

samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

§ 7 

1. Do podstawowych zadań rady samorządu uczniowskiego należy: 

a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego 

zgodnego ze statutem szkoły; 

b) opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego; 

c) występowanie do opiekunów samorządu uczniowskiego z nowymi 

inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania; 

d) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły; 
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e) gospodarowanie środkami finansowymi samorządu uczniowskiego; 

f) wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły, radę 

pedagogiczną, opiekunów samorządu uczniowskiego.   

 

§ 8 

1. Rada samorządu uczniowskiego dokonuje wyboru czterech opiekunów 

samorządu uczniowskiego oraz rzecznika praw ucznia spośród nauczycieli 

prowadzących zajęcia dydaktyczne w klasach IV - VIII. 

2. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego oraz rzecznika praw ucznia 

trwa rok,  może być ona skrócona na wniosek dyrektora szkoły lub rady 

samorządu uczniowskiego. 
 

§ 9 

1. Zebrania rady samorządu uczniowskiego są zwoływane raz w miesiącu        

lub w miarę potrzeb. 

2. Zebrania są zwoływane na wniosek opiekunów samorządu uczniowskiego     

lub przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 
 

 
 

Rozdział V 
 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 
 
 

§ 10 

 

1. Wybory zarządów samorządów klasowych przeprowadza się w ciągu dwóch 

tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe. 

3. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły. 

4. Kandydować do zarządu samorządu klasowego może każdy uczeń, który jest 
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odpowiedzialny, nie boi się prezentować własnych opinii, a jednocześnie 

jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń. 

 

§ 11 

 

1. Wybory przewodniczącego samorządu uczniowskiego i jego zastępców 

zarządzają opiekunowie samorządu uczniowskiego w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

2. Datę wyborów ustalają opiekunowie samorządu uczniowskiego. 

3. Opiekunowie samorządu uczniowskiego powołują komisję wyborczą 

 i komisję skrutacyjną. 

4. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie ogłoszeń na tablicy 

informacyjnej samorządu uczniowskiego i ogłasza w klasach IV - VIII. 

 

§ 12 

 

1. Kandydatów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego jego zastępców 

zgłaszają  zarządy samorządów klasowych klas IV - VIII. 

2. Przewodniczącym szkoły zostać może przedstawiciel klas VII-VIII. 

3. Na przewodniczącego szkoły mogą kandydować przewodniczący klas chyba 

że ,klasa w porozumieniu z wychowawcą zdecydują inaczej. 

4. Stanowiska zastępców przewodniczącej /przewodniczącego wybierane będą 

na dwóch oddzielnych budynkach ( dwie osoby – Budynek A , dwie osoby 

Budynek B )  

§ 13 

 

1. Kandydaci prezentują swój program wyborczy. 

2. Powołana zostaje komisja skrutacyjna, której zadaniem jest przeliczenie 

głosów. 

3. Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami 
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kandydatów. 

4. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska     

i imiona kandydatów.  

5. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca stawia 

znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów  

przy wyborach do zarządu samorządu klasowego. 

6. W przypadku wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego głos 

uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca stawia znak „X” 

obok nazwiska jednego z kandydatów, natomiast obok dwóch nazwisk 

kandydatów w przypadku wyboru jego zastępców.  

7. Za wybranych do zarządu samorządu klasowego uważa się trzech 

kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

8. Za wybranego przewodniczącego samorządu uczniowskiego uważa się 

ucznia, który uzyskał największą ilość głosów, a przypadku wyboru dwóch 

zastępców przewodniczącego dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą 

ilość głosów. 

9. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów o tym, 

któremu z nich przypada miejsce w zarządzie samorządu klasowego, funkcja 

przewodniczącego samorządu uczniowskiego lub jego zastępców, rozstrzyga 

kolejna tura wyborów. Biorą w niej udział kandydaci, którzy uzyskali równe, 

największe ilości głosów. 

10. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów,  

który podpisują wszyscy jej członkowie. 

11. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły  

lub niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków rada    

samorządu uczniowskiego może odwołać przewodniczącego samorządu  

uczniowskiego lub jego zastępców. 

12. Na miejsce odwołanego przewodniczącego samorządu uczniowskiego  

lub  jego zastępców przeprowadza się wybory uzupełniające. 

13. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły  
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lub niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków 

samorząd klasowy może odwołać członka zarządu samorządu klasowego. 

 

14.  Na miejsce odwołanego członka zarządu samorządu klasowego  

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

15.  W przypadku rezygnacji członka zarządu samorządu klasowego  

z powierzonej funkcji przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 
Rozdział VI 

 
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 14 

1. Z funduszu samorządu uczniowskiego realizowane mogą być wydatki na: 

a) zadania związane z realizacją planu samorządu uczniowskiego; 

b) nagrody  rzeczowe dla uczniów za udział w konkursach organizowanych 

przez samorząd; 

c) dofinansowanie działalności: kulturalno - rozrywkowej, społecznej, 

sportowej organizowanej przez szkolę przy współpracy samorządu 

uczniowskiego; 

d) własną działalność samorządu. 

 

§ 15 

 

1. Dysponentem funduszu jest rada samorządu uczniowskiego współdziałająca 

przy podejmowaniu decyzji z opiekunami samorządu. 

2. Wydatki samorządu uczniowskiego są ewidencjonowane i kontrolowane                

przez opiekunów samorządu uczniowskiego. 

 

 
 

Rozdział VII 
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OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 
 

§ 16 
 

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu w szczególności       

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zapoznanie samorządu z tymi elementami planu pracy szkoły, których 

realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy młodzieży. 

3. Informowanie o aktualnych sprawach dotyczących działalności szkoły. 

4. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych             

do działalności samorządu. 

5. Wysłuchanie i wykorzystanie opinii uczniowskich oraz informowanie                

o zajętym przez władze szkolne stanowisku. 

6. Zapewnienie koordynacji działalności samorządu z działalnością władz 

szkolnych. 

7. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością samorządu  

w zakresie zgodności z obowiązującym prawem szkolnym. 

 

Rozdział VIII 
 

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§ 17 

1. Udzielenie pomocy w realizacji zadań. 

2. Zapewnienie  z  upoważnienia  dyrektora  szkoły   niezbędnych  warunków 

organizacyjnych do samorządnej działalności uczniów. 

3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również  

w zakresie dysponowania jego funduszem. 

4. Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących 

spraw uczniowskich. 

5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielania mu 
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pomocy w jego działalności. 

Rozdział VIII 
 

OBOWIĄZKI RZECZNIKA PRAW UCZNIA 
 

§ 18 

1. Propagowanie praw ucznia i dziecka. 

2. Współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechniania praw 

 i obowiązków ucznia. 

3. Dokonywanie analizy, oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia       

w szkole. 

4. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

5. Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole. 

6. Interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie 

pomocy poprzez mediacje miedzy stronami konfliktu. 

 

Rozdział IX 
 

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§ 19 

1. Dokumentami potwierdzającymi działalność samorządu uczniowskiego są: 

regulamin samorządu uczniowskiego, roczny plan pracy, protokoły spotkań, 

sprawozdania śródroczne i roczne opiekunów z działalności samorządu,  

w tym sprawozdania finansowe. 

2. Protokoły spotkań przygotowują przewodniczący szkoły z dwoma 

przedstawicielami SU. 

3. Protokoły przesyłane sa do opiekunów SU.  
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Rozdział XI 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 20 

1. Regulamin samorządu uczniowskiego uchwala ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym zwykłą większością głosów.  

2. Prawo zgłaszania propozycji zmian w postanowieniach regulaminu posiadają: 

a) dyrektor szkoły; 

b) rada pedagogiczna; 

c) rada samorządu uczniowskiego; 

d) rada rodziców. 

3. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się bezwzględnie w przypadku 

zmiany aktów prawnych wyższej rangi, gdy zawarte w regulaminie 

postanowienia byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 

 

Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki 

w Skierniewicach został uchwalony przez ogół uczniów w  dniu 7 października 

2019 roku. 

 

 
Rada samorządu uczniowskiego:         Opiekunowie SU:                     Dyrektor szkoły: 


