
REGULAMIN DZIAŁANIA 

Samorządu Uczniowskiego  

. Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7.IX.1991r. z późniejszymi zmianami art.. 55 oraz Ustawy- 

Karta Nauczyciela z 26.I 1982r. z późniejszymi zmianami ( jednolity tekst Dz. U 1977r., nr 56, poz. 357) 

art.6a, ust. 5 oraz statutu szkoły z dnia....................§........ust.........wprowadza się niniejszy regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w dniu........... 

 

Rozdział I 

Nazwa organów samorządu uczniowskiego 

Najwyższą władzą samorządu  uczniowskiego jest zebranie delegatów czyli wszystkich uczniów szkoły (kl. 

IV- VI), zwoływane raz w roku. Władzą wykonawczą jest Rada Samorządu Uczniowskiego – organ 

kierujący bieżącą działalnością  samorządu uczniowskiego. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. 

Zarówno Rada jak i Komisja Rewizyjna podlegają bezpośrednio zebraniu delegatów. Kadencja Rady 

samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.  W skład Rady wchodzi  5 członków (przewodniczący, zastępca, 3 

członków) . W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków. 

 

 Rozdział II 

Zasady  wybierania organów samorządu uczniowskiego określonych w rozdziale I 

 1.Przewodniczący i zastępca Rady Samorządu Uczniowskiego wybierani są w wyborach  powszechnych, 

bezpośrednich w głosowaniu  tajnym. 

2. Wybór następuje spośród 2-3 kandydatów zwykłą większością głosów. W przypadku  równej liczby 

głosów , Komisja Wyborcza winna ogłosić II turę wyborów spośród kandydatów, którzy otrzymali równą 

liczbę głosów. 

3. Prawo wyborcze maja uczniowie klas III-V. 

4.Wybory poprzedza sprawozdawcza konferencja Delegatów, która dokonuje oceny pracy za okres kadencji i 

proponuje osoby do nowych władz. 

5. Delegatów na zebranie samorządu uczniowskiego wybierają samorządy klasowe w ilości 2 delegatów na 

klasę. 

6.Wybory muszą się odbyć w 1-szej dekadzie czerwca, datę wyborów ogłasza Komisja Wyborcza. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi w trzecim dniu po wyborach. 

8.W skład  Komisji Wyborczej wchodzą uczniowie najstarszej klasy, wybrani przez samorząd klasowy. 

9.Karty do głosowania przygotowuje Komisja Wyborcza. 

10. Nazwiska kandydatów umieszczone są  na liście wyborczej wg alfabetu. 

11. Zebranie delegatów zwołuje i przewodniczy jej obradom nowowybrany przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Rozdział III 

Wewnętrzna struktura organów samorządu uczniowskiego. Tryb podejmowania uchwał. 

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi: przewodniczący, zastępca i 3 członków. Członkowie 

Rady Samorządu Uczniowskiego to przewodniczący  rad samorządów klasowych, pełniący te funkcje z 

urzędu. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza . Rada Samorządu 

Uczniowskiego i zebranie delegatów w celu sprawnego rozwiązywania problemów i  realizowania zadań 

może wyłonić ze swojego grona mniejsze zespoły- komisje, których  charakter, liczba członków, sposób 

funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie organu. Uchwały ( decyzje ) w obu grupach 

zapadają w  głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

organu..  

 

Rozdział IV 

Ramowy plan działania organów samorządu uczniowskiego 

1.Program działania samorządu uczniowskiego ustala odpowiednie zebranie delegatów w terminie nie 

przekraczającym 20 września. 

2.Rada  SU współdziała z młodzieżowymi i społecznymi organizacjami uczniowskimi w realizacji zadań. 

3.Rada SU współpracuje z wychowawcami klas, opiekunem i władzami szkoły, uzgadnia z nimi plan pracy i 

ważniejsze przedsięwzięcia z zakresu planu finansowego. 

4.Wszystkie zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządów odbywać się mogą w czasie 

wolnym od zajęć lekcyjnych. Zebrania samorządów klasowych, za zgodą wychowawcy klasy, mogą odbyć 

się podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji. 

5.Rada SU składa sprawozdania ze swej działalności na zebraniach delegatów, którzy informują ogół 

uczniów.  



Rozdział V 

Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela 

( na podst. Art. 6a  Karty Nauczyciela ) 

1.Samorząd Uczniowski opracowuje opinię o pracy nauczyciela na pisemną prośbę  dyrektora szkoły. 

2. Informacje, opiniujące pracę danego nauczyciela gromadzone są na podstawie anonimowej ankiety ( 

załącznik nr 1 ) 

3. Ankietę   wypełniają uczniowie klas, w których uczy  dany nauczyciel. 

4. Pisemną  opinię o pracy nauczyciela redaguje Rada SU  na podstawie zebranych informacji ankietowych i 

przekazuje ją dyrektorowi szkoły. 

 

Rozdział VI 

Zasady  gromadzenia i wydatkowania funduszy samorządu uczniowskiego 

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. 

2. Dysponentem funduszów jest rada samorządu szkolnego w porozumieniu z opiekunem. 

3. Fundusze mogą pochodzić z : 

• Kwot uzyskanych za wykonywaną  przez uczniów odpłatnie pracę 

• Dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorząd 

• Dochodów za zbiórkę surowców wtórnych 

• Uzyskanych dotacji 

4.Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 

przepisami 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

1.Przedstawiciele   samorządu szkolnego reprezentują uczniów wobec Rady Pedagogicznej i dyrektora 

szkoły w sprawach dotyczących uczniów. 

2.Do obowiązków opiekuna samorządu szkolnego należy: 

• Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w  szczególności tych, które wymagają udziału  nauczycieli i 

dyrekcji szkoły 

• Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej 

działalności uczniów 

• Czuwanie nad prawidłowym, celowym i oszczędnym  dysponowaniem funduszami samorządu  

szkolnego 

• Pilnowanie aby w gremiach, które decydować będą o sprawach uczniowskich uczestniczyli 

przedstawiciele Rady SU. 

• Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów. 

3.Wybór opiekuna samorządu szkolnego 

• Opiekun  wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych przez uczniów klas IV- VI. 

• Kadencja opiekuna trwa 1 rok. 

• Wybory muszą się odbyć  w pierwszej dekadzie września, datę wyborów ogłasza Komisja Wyborcza. 

• Ogłoszenie wyników następuje w trzecim dniu po wyborach. 

• W skład Komisji Wyborczej wchodzą 3 uczniowie wybrani przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

• Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania z nazwiskami ( w kolejności alfabetycznej ) 

kandydatów. 

• Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna przez trzy kolejne lata, nie kandyduje w kolejnych wyborach. Po 

rocznej przerwie znów może kandydować  na opiekuna samorządu szkolnego. 

4.Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę Rady SU lub inne postanowienie samorządu, 

jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.. 


