
REGULAMIN  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Mikołaja Kopernika  

w Grudziądzu 

 

I. Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

§ 2 

1. Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe oraz Statutem Szkoły. 

§ 3 

1. Zasady działania i wybierania organów samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd ze swojego składu może wyłonić radę wolontariatu. 

 

II. Uprawnienia samorządu 

 

§ 4 

 

1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski    

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem        

i  stawianymi wymaganiami;  

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijania                        

i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu  z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 



2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania     

z zakresu wolontariatu. 

 

III. Ordynacja wyborcza 

§ 5 

1. Wybory do rady samorządu klasowego odbywają się w miesiącu wrześniu 

danego roku szkolnego na godzinie do dyspozycji wychowawcy. 

2. Kandydatury do rady samorządu klasowego zgłaszają uczniowie i wychowawca 

klasy. 

3. O sposobie przeprowadzenia głosowania decydują wychowawca wraz                  

z zespołem klasowym. 

4. Kadencja rady samorządu klasowego trwa przez okres roku szkolnego. Przy 

aprobacie wychowawcy i zespołu klasowego uczeń może pełnić tę samą funkcję 

dłużej niż przez okres roku szkolnego. 

5. Wybory do Prezydium SU przeprowadza się w tajnym głosowaniu w miesiącu 

maju, dokładny termin wyznacza dyrektor szkoły. 

6. Kandydatów (maksymalnie dwóch uczniów z każdej klasy) typuje wychowawca 

klasy wraz z zespołem klasowym biorąc pod uwagę kulturę osobistą, aktywność 

społeczną i stosunek do obowiązków szkolnych. 

7. Prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły. 

8. Wybory przeprowadza komisja w składzie: 

1) opiekun SU 

2) dyrektor szkoły 

3) nauczyciel nie pełniący funkcji wychowawcy klasy wskazany przez 

dyrektora 

9. Do obowiązków komisji wyborczej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów; 

3) sporządzenie protokołu; 

4) ogłoszenie wyników wyborów. 

 

IV. Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 6 

1. Organami SU są: 

1) przewodniczący wybrany na pierwszym zebraniu nowo wybranego SU         

w tajnym głosowaniu; 

2) rada samorządu  

3) rada wolontariatu 

 



2. Przewodniczący i zastępca biorąc pod uwagę aktywność społeczną, kulturę 

osobistą i opinię opiekuna ustalają ostateczny skład rady samorządu. 

3. Do kompetencji przewodniczącego należy: 

1) reprezentowanie SU wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców; 

2) kierowanie pracą samorządu; 

3) organizowanie współpracy Prezydium SU z samorządami klasowymi              

i organizacjami działającymi w szkole 

4. Kadencja Prezydium SU trwa przez okres roku szkolnego. 

5. Rada Samorządu zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem 

i ocenianiem działań samorządowych, samodzielnych oraz takich, które 

wymagają współpracy z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami. 

6. Rada wolontariatu wraz z przewodniczącym zajmuje się planowaniem                 

i przeprowadzaniem: 

1) akcji charytatywnych na terenie szkoły (np. zbiórka środków czystości, 

Szlachetna Paczka, Gwiazdka dla zwierzaka, Góra Grosza);  

2) udziału w ogólnopolskiej świątecznej zbiórce żywności;  

3) propagowaniem pomocy koleżeńskiej oraz międzypokoleniowej. 

 

§ 7 

 

1. W skład Prezydium SU wchodzą: 

1) przewodniczący SU 

2) zastępca 

3) sekretarz 

2. W skład Rady Samorządu wchodzą:  

1) Prezydium SU 

2) przedstawiciele klas wybrani przez przewodniczącego SU i jego zastępcę 

3) rada wolontariatu i jej przewodniczący 

 

V. Organizacja zebrań Samorządu Uczniowskiego 

§ 8 

1. Zebrania, narady, spotkania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

2. Zebrania Prezydium SU zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Zebrania z radą samorządu odbywają się w zależności od potrzeb. 

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

5. Wszystkie zebrania są protokołowane. Za sporządzenie protokołu 

odpowiedzialny jest sekretarz. 

6. Zebraniom przewodniczy opiekun SU. 

 

 



VI. Zadania i cele Samorządu Uczniowskiego 

§ 9 

1. Pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

uczniowskich. 

2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych 

warunków do nauki (dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców). 

3. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

turystyczno-krajoznawczych w czasie wolnym od nauki. 

4. Troska o dobre imię szkoły. 

5. Kultywowanie tradycji. 

6. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz 

klasy i szkoły. 

7. Monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia. 

8. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich. 

9. Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę. 

10. Organizowanie pomocy potrzebującym. 

 

VII. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego 

§ 10 

1. Samorząd pozyskuje dochody z następujących źródeł: 

1) z organizowanych imprez i akcji; 

2) dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych; 

3) ze środków przekazywanych przez inne organizacje i instytucje oraz osoby 

prywatne; 

4) ze składek członkowskich. 

2. Wysokość składki członkowskiej na dany rok szkolny ustala Prezydium SU na 

zebraniu w miesiącu wrześniu. 

3. Propozycję wysokości składki na dany rok szkolny Prezydium SU przedstawia 

na ogólnym zebraniu z przewodniczącymi klas i opiekunem SU. 

4. Ostatecznie wysokość składki ustala się w wyniku jawnego głosowania przy 

aprobacie ponad 50% uczniów obecnych na zebraniu, po przeprowadzeniu 

wcześniejszych konsultacji z całą społecznością uczniowską. 

5. Składkę należy uiścić jednorazowo lub w dowolnych ratach. 

6. Wpłaty dokonują skarbnicy lub wychowawcy klas u opiekuna SU. 

7. Fundusze SU deponowane są na rachunku SKO z zaznaczeniem „fundusze SU”. 

8. Operacje finansowe i dokumentacja prowadzone są przez opiekuna SU zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9. Samorządy klasowe mogą posiadać własne fundusze, które służą do 

finansowania klasowej działalności. 

 



VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

§ 11 

1. Regulamin samorządu. 

2. Roczne plany pracy. 

3. Sprawozdania z działalności samorządu. 

4. Sprawozdania z działalności rady wolontariatu. 

5. Protokoły z przeprowadzanych wyborów. 

6. Protokoły z zebrań. 

 

 

IX. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

§ 12 

1. Opiekun jest koordynatorem samorządowych działań SU. 

2. Opiekunem SU jest nauczyciel wybrany przez uczniów szkoły. 

3. Zadaniem opiekuna SU jest: 

1) planowanie i wdrażanie skutecznych działań w celu wzrostu inicjatyw 

uczniowskich i aktywnej pracy w SU; 

2) czuwanie nad całokształtem realizowanych przez SU zadań;  

3) pośredniczenie między uczniami a nauczycielami; 

4) doradztwo i wspomaganie inicjatyw uczniowskich; 

5) pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 

X.   Przepisy końcowe 

 

§ 13 

1. 1.Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady 
rodziców z samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron. 

2. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu rady samorządu.  
3. Prezydium SU może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie,            

w obecności co najmniej 50% składu rady samorządu. 
 

 

Regulamin uchwalono na zebraniu SU w dniu ………………………………… 


