
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU 

  

  

 

  

    



ROZDZIAŁ 1  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

§ 1.  

  

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

a. na szczeblu klas: Samorządy Klasowe;  

b. na szczeblu szkoły: Rada Uczniowska i Zgromadzenie Samorządów Klasowych.  

  

§ 2.  

  

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach dotyczących szkoły związanych z realizowaniem podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a. prawo do zapoznawania 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 organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym 

a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

d. prawo redagowania i wydawania gazetki  szkolnej;  



e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.  

2. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.   

  

ROZDZIAŁ 2 

SAMORZĄD KLASOWY  

§ 1.  

  

1.  Samorząd Klasowy składa się z:  

a. przewodniczącego,  

b. z-cy przewodniczącego (opcjonalnie),  

c. skarbnika,  

d. łącznika z biblioteką szkolną,  

e. sekretarza (opcjonalnie).  

f. Wybory do organów Samorządu Klasowego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w 

głosowaniu tajnym.   

  



§ 2.  

  

1.  Do zadań Samorządu Klasowego należy przede wszystkim:  

a. ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;  

b. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i akademii;  

c. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkoły;  

d. występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;  

e. udział w pracach organizowanych przez Radę Uczniowską;  

f. informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady Uczniowskiej;  

g. realizacja innych zadań nałożonych przez klasę lub Radę Uczniowską.  

2. Uczniowie mogą powoływać klasowego rzecznika praw dziecka i ucznia.  

ROZDZIAŁ 3 

ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY UCZNIOWSKIEJ I NA OPIEKUNA 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 1.  

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Uczniowska i Opiekun  



Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i 

większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.   

§ 2.  

1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.   

§ 3.  

1.  Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły począwszy 

od klasy IV.   

§ 4.  

1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:   

a. Członka Rady Uczniowskiej posiada każdy uczeń i uczennica szkoły począwszy od klasy IV.  

b. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego posiada każdy członek rady pedagogicznej.   

 



§ 5. 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja   Wyborcza.  

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są 

kandydatami do Rady Uczniowskiej. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.   

3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza –   w porozumieniu z opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego.    

§ 6.  

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:   

a) ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – 2 tygodnie przed terminem wyborów,   

b) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów  

c) przyjęcie list poparcia kandydatów do Rady Uczniowskiej  

d) weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,   

e) poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,   

f) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej   

g) przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,   



h) przeprowadzenie wyborów,   

i) obliczenie głosów,   

j) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,   

k) przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.   

2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.   

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.  

§ 7.  

  

1. Wybory zarządza opiekun SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły.  

2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły i ogłasza w każdej klasie.  

  

§ 8.  

  

1. Kandydaci do Rady Uczniowskiej dostarczają opiekunowi SU programy wyborcze w formie pisemnej (np. plakaty) na 

tydzień przed datą wyborów i prowadzą kampanię wyborczą.  



2. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy ogłoszeń Samorządu 

Uczniowskiego.  

§ 9.  

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

2. Głosować można na jednego kandydata.  

3. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.  

4. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności Szkolnej Komisji Wyborczej.  

  

§ 10.  

  

1. W skład Rady Uczniowskiej wejdzie sześcioro kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.  

2. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów utworzy Prezydium  

Rady Uczniowskiej i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika lub sekretarza(opcjonalnie).  

3. Pozostali kandydaci zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji, jeśli takie zostaną powołane.  

  

 

 

 



§ 11.  

  

1. Mandat członka Rady Uczniowskiej wygasa w wypadku:   

a) rezygnacji,   

b) końca kadencji,   

c) ukończenia nauki w szkole.   

2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:  a.)   rezygnacji,   

b) końca kadencji,   

c) odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.   

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające.  

  

 

 

 



§ 12.  

  

1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na Zgromadzeniu Samorządów 

Klasowych, na wniosek Rady Pedagogicznej lub dyrekcji szkoły.  

  

ROZDZIAŁ 4 RADA UCZNIOWSKA  

§ 1.  

  

1. Rada Uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, 

większościowych i w głosowaniu tajnym.  

2. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą:  

a. przewodniczący;  

b. zastępca;  

c. skarbnik/sekretarz (opcjonalnie);  

d. kierownicy sekcji (jeśli zostaną powołane).  

3. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych 

wyborów.   



4. Członkami Rady mogą być uczniowie począwszy od klas IV.  

5. Przewodniczący Rady Uczniowskiej koordynuje prace rady i reprezentuje SU wobec władz szkoły i na zewnątrz 

szkoły.  

6. Rada Uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna SU lub przewodniczącego Rady zgodnie z 

harmonogramem pracy SU.  

7. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady zwołuje opiekun SU w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzonych wyborach 

do Rady Uczniowskiej.  

  

§ 2.  

  

1.  Do podstawowych zadań Rady Uczniowskiej należy:  

a. przygotowanie propozycji projektu planu pracy SU na bieżący rok szkolny;  

b. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;  

c. gospodarowanie środkami materialnymi SU;  

d. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.  

2. W razie konieczności Rada Uczniowska może powołać komisję dyscyplinarną wyłanianą z członków Rady.  

  



§ 3.  

  

1. W celu usprawnienia swej działalności Rada Uczniowska może (opcjonalnie) powoływać sekcje do wykonywania 

określonych zadań.  

2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu Rady Uczniowskiej.  

3. W skład sekcji mogą wchodzić uczniowie spoza Rady Uczniowskiej.  

4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika, jeżeli nie wypełniają swoich obowiązków. 

Kierowników sekcji może odwołać tylko opiekun SU.  

5. Na wypadek nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków opiekun SU ma prawo odwołać każdego z członków 

Rady Uczniowskiej, w porozumieniu z resztą Rady.  

6. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Rady Uczniowskiej wraz z opiekunem SU.  

  

  

ROZDZIAŁ 5  

ZGROMADZENIE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH  

§ 1.  

  

1. Zgromadzenie Samorządów Klasowych jest organem kontrolującym prace Rady Uczniowskiej.  



2. W skład zgromadzenia wchodzą Samorządy Klasowe.  

3. Na czele zgromadzenia stoi przewodniczący Rady Uczniowskiej.  

4. Zgromadzenie Samorządów Klasowych zwołuje przewodniczący lub opiekun raz w semestrze./ stosownie do potrzeb.  

5. W obradach zgromadzenia mają prawo uczestniczyć przedstawiciele klas I – III, członkowie Rady Pedagogicznej i 

Rady Uczniowskiej w charakterze obserwatora, bez prawa głosu.  

  

§ 2.  

  

1.  Do zadań Zgromadzenia Samorządów Klasowych należy:  

a. ocena działalności Rady Uczniowskiej,  

b. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły.  

  

ROZDZIAŁ 6  

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 1.  

1. Prawo kandydowania na opiekuna SU posiada każdy członek rady pedagogicznej.  



Opiekuna wybiera Samorząd Uczniowski w wyborach powszechnych,  bezpośrednich,  równych  i większościowych, 

przeprowadzonych w głosowaniu tajnym. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który w wyniku 

przeprowadzonych wyborów otrzymał największą liczbę głosów.   

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad Rady Uczniowskiej i koordynatora jej 

działalności.  

3. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.  

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego odpowiada za działalność Samorządu przed Dyrektorem Szkoły.  

ROZDZIAŁ 7  

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 1.  

1. Wszystkie decyzje Rady Uczniowskiej i Zgromadzenia Samorządów Klasowych podejmuje się większością głosów 

w obecności co najmniej  połowy składu RU i Zgromadzenia.  

2. Decyzje podjęte przez SU muszą być zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.  

3. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady  

Uczniowskiej i Zgromadzenia Samorządów Klasowych na wniosek Przewodniczącego RU,  

Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Zgromadzenia Samorządów Klasowych.   

4. Niniejszy Regulamin uchwalony został w dniu 28.09.2021r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


