
REGULAMIN 

SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  w  NEBROWIE  WIELKIM 

 

 

Opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 

2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) 

  

 

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

  

Art.1. Uczniowie szkoły tworzą wspólnotę samorządową, zwaną Samorządem Uczniowskim 

(SU). 

Art.2. Samorząd Uczniowski jest jeden dla całego Zespołu Szkół. 

Art.3. Cele i zasady działania SU określa Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.IX.1991 r., Statut 

Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy. 

 

Rozdział II 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I ICH KOMPETENCJE 

 

Art.4. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

 Samorządy Klasowe 

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 Rada Samorządu Uczniowskiego.  

 

Art.5. Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu 

Uczniowskiego działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami i kompetencjami określonymi w 

Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art.6. Członkowie wyżej wymienionych organów mają obowiązek aktywnego udziału 

w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uczestnictwa w zebraniach organów władz. 

 

Art.7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

 sekretarz 

 skarbnik. 

 

Art.8. Trzy pierwsze osoby z największą liczbą głosów wchodzą jednocześnie do Rady 

Szkoły z ramienia Samorządu Uczniowskiego. 

 



Art.9. W celu wykonania zadań organy tworzą jednostki organizacyjne (sekcje) stałe lub 

doraźne 

 sekcja ds. sportu i turystyki, 

 sekcja ds. kultury i rozrywki, 

 sekcja ds. nauki 

 sekcja ds. porządku 

 sekcja dziennikarska. 

 

Art.10.  W szczególności zadania SU obejmują sprawy: 

 opiniowania i zatwierdzania zmian Regulaminu Szkoły, 

 organizacji życia kulturalnego, sportowego i rozrywkowego szkoły, 

 redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 czuwania nad przestrzeganiem praw ucznia, 

 uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, 

 udziału w pracach Rady Szkoły, 

 wyboru opiekuna SU, 

 wyboru Rzecznika Praw Ucznia 

 składania wniosków o nagrody dla uczniów i nauczycieli, 

 udzielania poręczeń dla uczniów łamiących Regulamin Szkoły, 

 zapobiegania i rozwiązywania konfliktów między uczniami oraz między 

uczniami a nauczycielami. 

 

Art.11.  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

 koordynuje pracę Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu 

Uczniowskiego 

 dokonuje podziału obowiązków wśród członków Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego 

 uzgadnia z opiekunem Samorządu Uczniowskiego terminy zebrań i informuje 

go o pracach Samorządu 

 prowadzi zebrania Samorządu 

 podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego 

 raz w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art.12. Wszystkie decyzje i uchwały Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą 

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

ze wszystkich decyzji rozlicza się przed Radą Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art.13. Zarząd Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela – 

opiekuna oraz Dyrekcję szkoły.  

 

 

 



Art. 14.  Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

 zatwierdzanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego 

 powoływanie sekcji Samorządu Uczniowskiego i Komisji Wyborczej 

 rozliczanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z realizacji zadań zawartych 

w planie pracy, które odbywa się przynajmniej raz na semestr podczas 

Sejmików Uczniowskich 

 odwoływanie lub powoływanie członków Samorządu Uczniowskiego oraz 

Opiekunów Samorządu Uczniowskiego zgodnie z Regulaminem Samorządu 

 gospodarowanie środkami materialnymi i finansowymi Samorządu 

Uczniowskiego 

 opracowanie i zatwierdzanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

dokonywanie zmian i poprawek postanowień określonych przez Regulamin. 

 

Art.15. Rada Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela – 

opiekuna oraz Dyrekcję szkoły. 

 

Art.16. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się przynajmniej raz w 

miesiącu lub częściej w razie potrzeb. Zebranie zwołuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art.17. W zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć nauczyciel – 

opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcja szkoły oraz Samorządy Klasowe. 

 

Art.18. W szkole funkcjonuje stanowisko Rzecznika Praw Ucznia. Rzecznik wybierany jest 

na kadencję dwóch lat. 

 

Art.19. Kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia zgłaszać mogą: 

 Rada SU, 

 organizacje uczniowskie, 

 uczniowie, którzy uzyskali poparcie kandydata potwierdzone 35 podpisami. 

 

Art.20. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły 

w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w czerwcu na 

kolejny rok szkolny. 

 

Art.21. Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy. 

Do praw i obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należą: 

 egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, 

 proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów, 

 przedstawianie na Radzie Pedagogicznej problemów postrzegania praw ucznia. 

 

 

 

 



Rozdział II 

KADENCJA WŁADZ, WYBORY I ODWOŁANIE WŁADZ 

 

Art.22.  Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

 

Art.23. Samorząd Klasowy wybierany jest przez społeczność klasy w wyborach tajnych, 

bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w klasie na lekcji wychowawczej we 

wrześniu każdego roku szkolnego. 

 

Art.24. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana przez społeczność uczniowską szkoły 

w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w czerwcu na 

kolejny rok szkolny. 

 

Art.25. Wszyscy uczniowie szkoły (klasy I – III i IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III 

gimnazjum) mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów Klasowych i 

Rady Samorządu Uczniowskiego z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących naukę nie 

mogą ubiegać się o miejsce w Radzie wybieranej na kolejny rok. 

 

Art.26. W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego, Rada 

Samorządu Uczniowskiego na koniec roku szkolnego (w czerwcu) powołuje Komisję 

Wyborczą. 

 

Art.27.  Komisja Wyborcza ma trzy tygodnie na przeprowadzenie wyborów. 

 

Art.28. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący oraz nie więcej niż pięć osób 

wyłonionych spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Są to uczniowie z klas 

pierwszych, drugich lub trzecich gimnazjum. 

 

Art.29. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

 wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów, 

 kwalifikowanie kandydatów ubiegających się o wejście do Zarządu, 

 ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu, 

po zasięgnięciu opinii wychowawców klas, z których pochodzą kandydaci, 

 czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

 organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, 

 przyjmowanie skarg mogących mieć istotny wpływ na wynik wyborów, 

 liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników, 

 sporządzenie sprawozdania z wyborów. 

 

Art.30. Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za działania komisji oraz rozlicza się 

z przebiegu jej prac przed Radą Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art.31. Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 



Art.32. Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być uczeń klasy I – III i              

IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum, z zastrzeżeniem, że uczniowie klas 

kończących naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Radzie wybieranej na kolejny rok. 

Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków 

szkolnych oraz dodatkowych zadań im powierzonych. Kandydaci powinni również stanowić 

wzór do naśladowania zgodny z ogólnie przyjętymi normami etyczno- moralnymi, pracować 

na rzecz szkoły, klasy i środowiska. 

Art.33. Kandydatury poparte 35 podpisami uczniów popierających je, zgłaszane są komisji 

wyborczej w terminie 7 dni przed wyborami. 

 

Art.34. Kandydat do Zarządu ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować 

sam lub z pomocą swoich „zwolenników”. 

 

Art.35. Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do 

wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane na gazetce Samorządu Uczniowskiego 

oraz na listach wyborczych. 

 

Art.36. Kandydaci prowadzą kampanie wyborczą po zakwalifikowaniu do wyborów. 

Kampania powinna: 

- przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata 

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

kulturę języka i sposobu wypowiedzi. 

 

Art.37. Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu według harmonogramu ustalonego 

przez Szkolną Komisję Wyborczą. 

 

Art.38. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych 

przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art.39. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności 

alfabetycznej. 

 

Art.40. Wyborca głosuje na jedną osobę z listy kandydatów lub wg innej wcześniej ustalonej 

przez Szkolną Komisję Wyborczą instrukcji. 

 

Art.41. W skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 10 osób, które otrzymały 

kolejno największą liczbę głosów w wyborach. 

 

Art.42. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, 

dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo 

wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje. 

 



Art.43. Członkowie nowej Rady, z uwzględnieniem woli wyborców, dokonują we własnym 

gronie przydziału funkcji i rozdziału obowiązków. Trzy pierwsze osoby, które uzyskały 

największą liczbę głosów zostają kolejno: Przewodniczącym, Sekretarzem i Skarbnikiem.  

 

Art.44. Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego lub Statut Szkoły, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub 

nie biorą udziału w pracach Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów. 

 

Art.45. Vacat we władzach Samorządu uzupełnia się przez powołanie do Zarządu kandydata, 

który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w szkolnych wyborach lub w przypadku 

braku takiej osoby, Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród swoich członków 

kandydata przez głosowanie. 

 

Art.46. Vacat w szeregach Samorządu uzupełnia się przez powołanie do SU kandydata, który 

uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w szkolnych wyborach. 

 

Art. 47. Co rok Samorząd Uczniowski przeprowadza Plebiscyt, do którego nominowani są: 

nauczyciel, uczeń, osobowość, plastyk, muzyk i redaktor bieżącego roku szkolnego. 

Ogłoszenie wyników odbywa się w organizowany w szkole Dzień Dziecka. 

 

Rozdział III 

NAUCZYCIEL – OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art.48. Nauczyciel – opiekun jest doradcą Samorządu Uczniowskiego, który służy uczniom 

swoją pomocą, radą i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych 

przez Samorząd. 

 

Art.49. Opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich przejawach pracy Samorządu. 

Kandydatem na opiekuna SU może być każdy członek Rady Pedagogicznej. 

 

Art.50. Kandydatem na opiekuna SU może być nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym 

wymiarze godzin, z wyłączeniem nauczyciela – Rzecznika Praw Ucznia. 

  

Art.51. Kandydatów na opiekuna SU zgłaszać mogą: 

 Rada SU, 

 organizacje uczniowskie, 

 uczniowie, którzy uzyskali poparcie dla kandydata potwierdzone 35 

podpisami. 

 

Art.52. Dyrekcja szkoły powierza funkcję opiekuna nowo wybranym nauczycielom, którzy 

rozpoczynają współpracę z Samorządem Uczniowskim. 

 

Art. 53.  Kadencja opiekuna trwa dwa lata. 



Art.54. Ustępujący nauczyciel – opiekun służy radą i pomocą nowemu opiekunowi 

oraz wdraża go w pracę z młodzieżą w Samorządzie Uczniowskim. 

 

Art.55. Organem odwoławczym od postanowienia opiekuna SU jest Dyrektor. 

 

 

Rozdział IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY W REGULAMINIE 

 

Art.56. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

Art.57. Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani 

są wszyscy uczniowie szkoły, a zwłaszcza osoby reprezentujące władze Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Art.58. Wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli tj. Samorządy Klasowe 

oraz członków Zarządu mogą zgłaszać poprawki do Regulaminu. 

 

Art.59. Poprawki muszą być przedyskutowane na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art.60. Zmiany w Regulaminie Samorządu przyjmowane są każdego roku i przyjmowane 

przy wyborach nowych władz do Samorządu Uczniowskiego. 

  

Art.61.Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Niniejszy regulamin uchwalony został przez ogół uczniów społeczności szkolnej w dniu 6 

czerwca 2014 roku na spotkaniu ogólnym. 

 

w imieniu SU przewodniczący: 

…………………………………. 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Szkoły z dnia ………………………… 

 

w imieniu Rady Szkoły przewodniczący:                  w imieniu Rady Pedagogicznej dyrektor: 

…………………………………………                …………………………………………… 


