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Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach 

Rozdział I 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 1.  

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi 

zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

 

Art. 2. 

 

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie 

przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz. 

W Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach działają Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum. 

 

Art. 3. 

 

1. Zarząd SU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej powołanym w celu 

współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

2. Zarząd SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy 

regulamin, uchwalony przez SU. 

 

Art. 4. 

 

Cele samorządu uczniowskiego: 

 rozwój samorządności szkolnej, zgodnie z demokratycznymi zasadami 

współżycia społecznego 

 stworzenie warunków do aktywności społecznej 

 współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się 
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 tworzenie warunków partnerskich dyskusji i rozwiązywania różnych spraw 

związanych z życiem szkoły 

 dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji 

 

 

Art. 5. 

 

Zadania samorządu uczniowskiego: 

 rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 

 reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły 

 reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach pozaszkolnych 

 przedstawianie opinii i postulatów uczniów 

 organizowanie i integracja społeczności uczniowskiej 

 współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych 

i turystyczno – krajoznawczych 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności: 

- w szkole 

- w środowisku rówieśniczym 

- w rodzinie  

 rozstrzyganie sporów między uczniami; zapobieganie konfliktom między 

uczniami i nauczycielami, a w przypadku ich pojawienia się podejmowanie 

prób mediacji 

 inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego 

 

 

 

 

 

Art. 6. 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach 
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dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw 

uczniów, do których należą: 

 prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, 

celami i stawianymi wymaganiami; 

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

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

 prawo redagowania gazetki szkolnej; 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem; 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

 

Rozdział II 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 7. 

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1. Samorząd Klasowy w składzie:  

a. Przewodniczący Klasy (Gospodarz), 

b. Zastępca Przewodniczącego,  

c. Skarbnik,  

d. Sekretarz 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych 

klasach. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:  

a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady 

SU, 

b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 
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c. Sekretarz. 

4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub 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. 

5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, 

przewodniczy zebraniom.  

6. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, 

a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady 

Pedagogicznej.  

 

 

Art. 8. 

 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

1. Samorząd Klasowy:  

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

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

c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

d. 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, 

e. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b. wykonuje uchwały Rady SU,,  

c. czuwa nad terminową realizacją Planu pracy SU, 
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d. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

e. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, 

f. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców w ramach swoich kompetencji, 

 

        4. Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły dokonuje wyboru 

opiekuna SU 

 

 

 

Rozdział III 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 9. 

 

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów 

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

 

 

Art. 10.  

 

Tryb wyboru zarządu: 

 w  wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym 

 w celu przeprowadzenia wyborów rada samorządu powołuje komisję 

wyborczą, przedstawicieli trójek klasowych z poszczególnych klas 

 nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu 

 kadencja wszystkich organów samorządu trwa jeden rok 

 organy samorządu mogą być odwołane na wniosek rady pedagogicznej, 

dyrektora szkoły lub społeczności uczniowskiej 

 wybory zarządu odbywają się przed końcem września i są poprzedzone 

kampanią wyborczą kandydatów. Do wyłonienia przewodniczącego 
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potrzebna jest bezwzględna liczba głosów ( 50 % + 1 głos), w przypadku nie 

osiągnięcia takiej liczby konieczne jest rozegranie drugiej tury wyborów, 

do której przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów. 

Kandydat, który zdobywa największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym 

samorządu uczniowskiego, natomiast osoba z drugim wynikiem z głosowania 

– jego zastępcą. 

 

Rozdział IV 

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 11. 

 

Tryb wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego: 

 Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej 

dokonuje SU, który tworzą  wszyscy uczniowie.  

 Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok szkolny. Opiekun jest doradcą służącym 

swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun uczestniczy 

we wszystkich formach pracy Samorządu. 

 

Art. 12. 

 

Rola opiekuna samorządu uczniowskiego: 

 jest łącznikiem pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim 

 reprezentuje interesy, przedstawia plany i zamierzenia samorządu 

uczniowskiego dyrekcji szkoły i radzie pedagogicznej 

 uczestniczy w zebraniach samorządu szkolnego z głosem doradczym 

 konsultuje z samorządem uczniowskim zamierzenia w postaci planu pracy 

samorządu uczniowskiego na dany rok szkolny 

 

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. 
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Rozdział V 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 13.  

 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

b. Plany pracy Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Rozdział VI 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU 

 

Art. 14. 

 

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

przez minimum 3 członków Rady SU. 

 

Art. 15. 

 

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

uchwał. 

 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 16. 

 

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami 

kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (na stronie 

internetowej szkoły). 
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Art. 17. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU. 

 


