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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§  1 

Działania Samorządu Uczniowskiego zwanego dalej SU: 

1. Działania SU są odpowiedzią na potrzeby uczniów szkoły. 

2. Każdy uczeń/uczennica ma prawo do realizowania swoich pomysłów na działania w ramach 

SU, jeżeli nie są one sprzeczne z misją i statutem szkoły lub innymi regulacjami prawnymi. 

3. Rolą organów SU jest rozpoznawanie potrzeb uczniów szkoły, zbieranie pomysłów, tworzenie 

planu pracy i angażowanie chętnych uczniów w realizację konkretnych działań. 

4. Plan działań na dany rok szkolny jest wypracowywany w konsultacji z ogółem uczniów szkoły. 

5. Pomysły na działania SU są wypracowywane przez uczniów, a nie przez nauczycieli lub 

dyrekcję. 

6. Członkowie SU mogą organizować wybory do Młodzieżowych Rad Gmin. 

7. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna daje uczniom przestrzeń w sferze działań, jeżeli nie są one 

sprzeczne z misją lub/i statutem szkoły lub innymi regulacjami prawnymi. 

8. Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, a w szczególności opiekun SU wspierają działania 

inicjowane przez organy SU w przypadku otrzymania od uczniów prośby o pomoc. 

9. Propozycje akcji, pomocy czy współpracy od dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów muszą 

być zgłaszane na piśmie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem do opiekuna SU lub 

przewodniczącego SU.  

10. Zostaną one rozpatrzone przez całą Radę SU i zaopiniowane w przeciągu 7 dni roboczych. 

11. Opiekun SU nie może samodzielnie podejmować decyzji bez wiedzy i zgody Rady SU.  

 

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§  2 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) Rada Samorządu Uczniowskiego 

b) Rzecznik praw ucznia  

§  3 

Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 



A)  RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§  4 

Do Rady Samorządu Uczniowskiego dostaje się piętnastu kandydatów z największą liczbą głosów. 

§  5 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

1. Przewodniczącego 

2. Zastępcy (zastępców) przewodniczącego 

3. Sekretarza (protokolanta) 

§  6 

Rada Samorządu Uczniowskiego: 

1. Opracowuje i przedstawia uczniom projekt programu prac samorządu. 

2. Jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo przeprowadzania referendum w sprawach 

ważnych dla społeczności szkolnej. 

 

B)  RZECZNIK PRAW UCZNIA 

§  7 

1. Rzecznikiem praw ucznia może być zarówno nauczyciel, jak i uczeń. 

2. Rzecznik praw ucznia wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w 

głosowaniu tajnym. 

3. Wybory na rzecznika praw ucznia odbywają się na początku roku szkolnego. 

§  8 

Rola i działania rzecznika praw ucznia: 

 Stoi na straży przestrzegania praw ucznia w szkole. 

 Posiada wiedzę na temat praw ucznia i aktów prawnych, w których są one zawarte - z 

naciskiem na statut szkoły i jego zgodność z zewnętrznymi aktami prawnymi. 

 Rozpowszechnia wiedzę na temat praw ucznia oraz informuje o źródłach prawa, umożliwiając 

zarazem bezpośrednie zapoznanie się z nimi przez uczniów. 

 Umożliwia stały kontakt ze sobą, aby móc niezwłocznie podjąć interwencję. 

 Działa zgodnie z zasadą poufności, zapewniając temu uczniowi, czy grupie uczniów poczucie 

bezpieczeństwa. 

 Działa zgodnie z ustaloną na początku kadencji jawną procedurą. 

 

III. ZASADY OPRACOWANIA OPINII O PRACY NAUCZYCIELA 

§  9 

Na pisemny wniosek dyrektora szkoły SU może dokonać propozycji oceny pracy nauczyciela. 

§  10 

Pracę nauczyciela oceniają losowo wybrane przez Radę SU trzy klasy, w których uczy nauczyciel. 

 

 

 



 

IV. DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§  11 

Samorząd może uzyskiwać fundusze z: 

 Rady Rodziców 

 Budżetu szkoły 

§  12 

Samorząd nie może uzyskiwać dochodów z jakichkolwiek akcji np.: 

 Sprzedaży biletów wstępu na imprezę/uroczystość. 

 Sprzedaży wróżb czy losów. 

 Sprzedaży Walentynkowych serduszek, itp. 

 

V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§  13 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

2. Zeszyt protokołów  

3. Roczne plany pracy 

4. Rozliczenie finansowe 

5. Sprawozdanie z działalności 

 

VI. ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§  14 

Rola i działania opiekuna SU: 

 Opiekun SU dąży do jak najszerszej samodzielności i niezależności SU.  

 Rozpowszechnia wiedzę o możliwościach działania samorządu w szkole. 

 Dba o to, aby uczniowie samodzielnie poszukiwali możliwości i alternatywnych rozwiązań. 

 Wspiera merytorycznie Radę SU w rozpoznawaniu potrzeb wszystkich uczniów, w 

rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu samodzielnych decyzji. 

 Motywuje do działań i podejmowania samodzielnych inicjatyw przez uczniów. 

 Zachęca uczniów do bezpośrednich kontaktów z pozostałymi organami szkoły oraz 

instytucjami zewnętrznymi.  

 Jest gotowy do pomocy w uzasadnionych przypadkach i tylko na prośbę uczniów. 

Wybory opiekuna SU: 

1. Opiekun wybierany jest przez samorząd uczniowski w wyborach powszechnych, równych, 

bezpośrednich i w głosowaniu tajnym lub przez Radę SU spośród kandydatów 

zaproponowanych przez uczniów, a jego kadencja trwa rok. 

2. Kandydatem na opiekuna może zostać dobrowolnie każdy nauczyciel w szkole. Zalecane jest 

jednak, aby kandydatów było co najmniej trzech. 

3. Opiekunem SU zostaje pięciu nauczycieli z największą liczbą głosów. 

  


