
SAMORZĄD  UCZNIOWSKI   

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” 
Jan Paweł II 

Czym jest Samorząd Uczniowski? Samorząd Uczniowski to nie tylko trójki klasowe, nie tylko 
przewodniczący szkoły i zastępcy. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły! 
Wszyscy bez wyjątku, czyli również Ty. SU daje możliwość aktywnego współuczestnictwa w życiu 
szkoły. Działając wraz z innymi uczniami w SU, realizujesz swoje pomysły, zdobywasz  przydatne, 
umiejętności i  ciekawe doświadczenie, a co najważniejsze, zmieniasz swoją szkołę! 

Dla sprawniejszego funkcjonowania wybiera się przedstawicieli Samorządu, nie oznacza to jednak, 
że pozostali uczniowie nie mogą wpływać na życie szkoły i to, co się w nie dzieje. 

Samorząd Uczniowski działa w myśl zasady, że wszyscy uczniowie są względem siebie równi, a o 
wprowadzeniu pewnych ustaleń w życie decyduje większość głosów. Bycie członkiem Samorządu 
Uczniowskiego  kształtuje u uczniów poczucie przynależności do społeczności szkolnej oraz 
odpowiedzialności za nią. Przygotowuje ich do podejmowania działań w imię dobra 
ogółu. Uczniowie rozumieją, że to oni tworzą szkołę,  a poza obowiązkami mają także i prawa. 

Dokładne uprawnienia samorządu uczniowskiego określone są w artykule 55 Ustawy o Systemie 
Oświaty.  

W skład Samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ornontowicach 
wchodzą: Samorząd Uczniowski klas I – III oraz Samorząd Uczniowski klas IV-VIII.  
 
REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV-VIII 

I Cele działania Samorządu Uczniowskiego to: 

a) pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków uczniowskich 
b) współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki 
c) współpraca z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ornontowicach  
d) współpraca ze szkolnym wolontariatem  
e) troska o dobre imię Szkoły 
f) organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły 
g) monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia 
h) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich  
i)  reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę 

II Postanowienia ogólne 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany Samorządem, w skład której wchodzą wszyscy 
uczniowie klas IV-VIII  

 
2. Samorząd ma swoich reprezentantów w osobach: przewodniczącego szkoły, jego zastępcy, których 
wybiera się na drodze głosowania tajnego, powszechnego i równego.   



3. Samorząd ma własny Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Do zadań Samorządu należą:  
a) przygotowanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego;  
b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich 
wykonania;  
c) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły;  
d) proponowanie kandydata na opiekuna Rady Młodzieżowej. 
 
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, 
jak: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;  
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,  
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;  
f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;  
g) prawo reprezentowania interesów uczniów;  
h) prawo opiniowania wniosku o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie szkoły jednolitego stroju;  
i) prawo opiniowania programu wychowawczego - profilaktycznego szkoły;  
j) prawo opiniowania ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 
6. Uczniowie mogą poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawcy organizować imprezy 
szkolne i klasowe - wg kalendarza imprez. 
 
7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu 
 
8. Samorząd działa w następujących 3 sekcjach, do których uczniowie przynależą ze względu na swoje 
zdolności i zainteresowania: 
a) Sekcja porządkowa  
b) Sekcja redakcyjno-informacyjna 
c)  Sekcja kulturalno-rozrywkowa 

9. Każda z sekcji ma osobę odpowiedzialną za jej funkcjonowanie – przewodniczącego sekcji, który 
wybierany jest w głosowaniu jawnym przez przewodniczącego szkoły, jego zastępcę i przewodniczących 
klas. Kandydatura ta winna być zaakceptowana przez Dyrekcję i opiekunów Samorządu. 

 
9. Kadencja reprezentantów Samorządu oraz przewodniczących sekcji trwa 1 rok szkolny. 

 
10. Zebrania Samorządu, w których uczestniczą przewodniczący szkoły, jego zastępca, przewodniczący 



sekcji oraz przewodniczący klas IV-VIII (a w razie ich nieobecności zastępcy) odbywają się raz w 
miesiącu lub w miarę potrzeb na wniosek opiekuna lub przewodniczącego szkoły. 

11. Samorząd Uczniowski ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

 
II. Tryb przeprowadzania wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  

1. Każdy członek Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyborcze. 
 
2. Wybory przeprowadza komisja w składzie: 
a) Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 
b) Dyrekcja 
c) pomoc techniczną podczas wyborów stanowią uczniowie (najlepiej jednej klasy), wybranej uprzednio 
przez Opiekunów SU 
 
3. Do obowiązków komisji wyborczej należy: 
a) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów 
b) Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 
c) Sporządzenie protokołu 
d) Ogłoszenie wyników wyborów 

III. Dokumentacja: 

1. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego prowadzą następującą dokumentację: 
a) Regulamin SU 
b) Plan pracy SU 
c) Okresowe i roczne sprawozdanie z pracy SU 
 
IV. Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego: 

1. Czuwanie nad sprawną realizacją zadań ujętych w planie pracy Samorządu Uczniowskiego 

2.  Kontrola dokumentacji Samorządu Uczniowskiego 
 

V. Obowiązki, zadania i cele reprezentantów Samorządu Uczniowskiego oraz sekcji Samorządu 
Uczniowskiego: 

1.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 
a) Reprezentuje szkołę w czasie uroczystości szkolnych 
b) Współpracuje z samorządami klasowymi w celu właściwej koordynacji pracy szkoły z pracą 
poszczególnych klas 
c) Przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności SU i przedstawia je podczas spotkań z opiekunami 
SU 
 



2.Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 
a) Zastępuje przewodniczącego SU  
b) Pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu dokumentacji 

3.Sekcja porządkowa: 
a)Pełni dyżury na imprezach szkolnych oraz przy radiowęźle szkolnym 
b)Dba o sprzęt nagłaśniający podczas uroczystości szkolnych 
c)Współpracuje z pozostałymi sekcjami przy organizowaniu imprez szkolnych 

4.Sekcja organizacyjno-informacyjna 
a) Przygotowuje materiały informacyjne i dekoracyjne na gazetkę Samorządu Uczniowskiego 
b)Wykonuje plakaty i hasła reklamujące działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski 
c) Współpracuje z opiekunami i uczestnikami kół zainteresowań oraz Szkolną Radą Biblioteczną 

5. Sekcja kulturalno-rozrywkowa: 
a) Ściśle współpracuje z sekcją organizacyjno-informacyjną przy wykonywaniu dekoracji, gazetek i haseł 
w budynku Szkoły  
b) Pomaga w organizowaniu imprez i przedsięwzięć szkolnych 
c) Zbiera pomysły uczniów dotyczące inicjowania w szkole nowych przedsięwzięć  
d) Dba o fotorelację z uroczystości 
 
VI. Postanowienia końcowe: 

 
1. Dyrektor Szkoły jest partnerem Samorządu Uczniowskiego 
2. Dyrektor Szkoły udziela odpowiedzi na zapytania oraz ustosunkowuje się do wniosków i projektów SU 
wniesionych do Dyrekcji Szkoły. 

 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego został pozytywnie zaopiniowany przez SU w dniu  

19 września 2019 roku 

Opiekunowie SU: 
Agnieszka Bugla 
Monika Kucharek 
 
Reprezentanci RM: 
Jakub Frydrych kl. VII c (przewodniczący) 
Mateusz Weinert kl. VIII c  (zastępca przewodniczącego) 
 

 


