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Podstawa prawna: 

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. 
II. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 

 

Regulamin zawiera następujące rozdziały: 

I. Cele, zadania i obowiązki samorządu uczniowskiego. 
II. Postanowienia ogólne. 
III. Rada samorządu uczniowskiego. 
IV. Wybory do rady samorządu uczniowskiego. 
V. Opiekunowie samorządu uczniowskiego. 
VI. Postanowienia końcowe. 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Cele, zadania i obowiązki samorządu uczniowskiego 
 
I.  Cele samorządu uczniowskiego: 
  

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. 
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne 

wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupy. 
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności 

społecznej.  
 
  II. Zadania i obowiązki samorządu uczniowskiego: 
 

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 
szkolnych. 

2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów. 
3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 
4. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. 
5. Dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów. 
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom agresji, 

szanowanie poglądów innych ludzi. 
7. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. 
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ROZDZIAŁ II 

 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Władzami samorządu uczniowskiego są: 

a. na szczeblu klas – samorządy klasowe, 
b. na szczeblu szkoły – rada samorządu szkolnego. 

 

§ 2 
1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz 

dyrektorowi  
wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności 
realizowania podstawowych praw uczniów, tj.: 

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, 
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 i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

d. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                
w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Rada samorządu uczniowskiego 
 
 

§ 1 
1. Rada samorządu uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych,  

     bezpośrednich i równych. 
2. W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą: 

a. przewodniczący, 
b. zastępca, 
c. kierownicy i członkowie sekcji, których powołanie wynika z zadań 

zaplanowanych na rok szkolny. 
3. W skład sekcji mogą wchodzić uczniowie spoza rady samorządu uczniowskiego. 
4. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok. 
5. Członkami rady mogą być uczniowie klas III – VI. 
6. Przewodniczący rady samorządu uczniowskiego koordynuje prace rady i reprezentuje 

samorząd  uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły. 
7. Rada samorządu uczniowskiego obraduje na zebraniach zwoływanych przez 

przewodniczącego lub  opiekunów samorządu (minimum raz na kwartał). 
8. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołują opiekunowie samorządu uczniowskiego 

w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów. 
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§ 2 
1. Do zadań podstawowych rady samorządu uczniowskiego należy: 

a. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia 
szkolnego i sposobu ich wykonania, 

b. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły. 
2. W razie konieczności rada samorządu uczniowskiego może powołać komisję 

dyscyplinarno - regulaminową wyłanianą z członków rady. 
 

 
§ 3 

1. W celu usprawnienia swej działalności rada samorządu uczniowskiego może powołać 
sekcje do wykonywania określonych zadań. 

2. W skład sekcji wchodzą uczniowie spośród rady samorządu uczniowskiego, a na ich 
czele stoją kierownicy wybierani przez opiekunów samorządu uczniowskiego. 

3. Członkowie sekcji mogą zostać odwołani przez opiekunów samorządu, jeśli nie 
wypełniają należycie swoich obowiązków. 

4. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady samorządu uczniowskiego 
wraz z nauczycielami – opiekunami. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Wybory do samorządu uczniowskiego 
 
 

§ 1 
1. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu marca. 
2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe. 
3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas III – V. 
4. Wybranym do samorządu uczniowskiego może być każdy uczeń klasy III – V. 

 
 

§ 2 
1. Wybory zarządzają opiekunowie samorządu uczniowskiego w porozumieniu z dyrekcją 

szkoły. 
2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz 

rozgłasza w każdej klasie. 
 
 

§ 3 
1. Komisja wyborcza składa się z członków rady samorządu uczniowskiego. 
2. Na czele komisji stoi przewodniczący rady samorządu uczniowskiego. 
3. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki. 
4. Komisja działa pod nadzorem opiekunów samorządu uczniowskiego. 
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§ 4 
1. Kandydatów na członków rady samorządu uczniowskiego zgłaszają uczniowie klas III -V. 
2. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów. 
3. Każdy kandydat przygotowuje własnoręcznie wykonany plakat wyborczy propozycjami 

działań  samorządu. 
 

§ 5 
1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami 

kandydatów. 
2. Głosować można tylko na jednego kandydata. 
3. Wyborca stawia znak  „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 
4. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej i podpisuje się 

na liście  klasowej. 
 

§ 6 
1. W skład rady samorządu uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą    liczbę głosów. 
2. Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, utworzy prezydium 

rady samorządu uczniowskiego i otrzyma stanowiska przewodniczącego i zastępcy. 
3. Pozostali kandydaci do rady samorządu uczniowskiego zostaną członkami 

poszczególnych sekcji. 
 
 

ROZDZIAŁ V 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego 

 

§ 1 
1. Opiekunów samorządu uczniowskiego powołuje dyrektor szkoły. 
2. Opiekunowie samorządu uczniowskiego uzyskują status koordynatorów działalności 

rady samorządu uczniowskiego. 
3. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa dwa lata – okres ten może ulec 

zmianie na skutek decyzji dyrektora szkoły. 
 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów               
w obecności co najmniej połowy składu rady samorządu. 

2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 
szkoły. 


