
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W EŁKU 

I. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii 
Konopnickiej w Ełku. 
 

II. Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, 
zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 14 XII 2016r. (Dz.U. 
2017.0.59), Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku oraz niniejszego 
Regulaminu. 

III. CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Do głównych celów działalności SU należą: 

 promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 
wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

 przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i 
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

 zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

 promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

 organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w szkole, 

 reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców  
i innymi organami. 

 IV. OPIEKUN SU 

1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. 

2. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b. inspirowanie uczniów do działania, 

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez ogół uczniów w głosowaniu 

tajnym. Wybory powinny odbyć się w miesiącu czerwcu po zakończeniu kadencji 

aktualnego opiekuna SU. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

4. Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego może pełnić jeden lub dwóch nauczycieli, 

którzy uzyskali najwyższą ilość głosów. 

5. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa trzy lata, jeżeli nie wpłynęła 

negatywna opinia dotycząca opiekuna SU lub nie zrezygnował on sam z pełnionej 

funkcji z przyczyn osobistych. 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany na wniosek Prezydium SU 

przez dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym, jeżeli w rażący sposób nie przestrzega 

Statutu szkoły i popadł w konflikt z prawem. 



7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub odwołać opiekuna SU w przypadku 

niewypełniania obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działania 

niezgodnego z regulaminem SU, ośmieszania pełnionej przez niego funkcji, działania na 

szkodę społeczności uczniowskiej, rady SU i innych organów szkolnych, a także  

w przypadku zachowania niegodnego opiekuna samorządu. 

8. Wybory nowego opiekuna SU powinny odbyć się w ciągu 14 dni od daty odwołania 

ustępującego opiekuna. 

9. Za przeprowadzenie i organizację nowych wyborów odpowiedzialny jest poprzedni 

opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

10. Odchodzący opiekun pełni funkcję do chwili wyboru nowego opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

 
V. ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 
 
    Uczniowie szkoły tworzą następujące organy: 
     1. Uczniowie klasy. 

2. Klasowe rady uczniów. 
3. Zebranie wszystkich rad uczniów. 
4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

Klasowe zebranie uczniów wybiera klasową radę uczniów w sposób przez siebie określony, 
pod kierunkiem wychowawcy klasy. 

Przedstawiciele Klasowych Rad Uczniów: 

 identyfikują potrzeby uczniów, 

 inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w szkole, 

 współpracują z Prezydium SU i Opiekunem SU, 

 opiniują plan działań i konkretne inicjatywy Prezydium SU, 

 zgłaszają propozycje działań dla Prezydium SU, 

 informują uczniów o działalności Prezydium SU. 
 

Obrady wszystkich Klasowych Rad Uczniów zwoływane są przez Przewodniczącego SU  
po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem SU. 

Do kompetencji Prezydium SU należy: 
 

 koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

 opracowanie rocznego planu działania SU, 

 identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

 przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii 
członków SU, 

 zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU. 

 stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

 troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

 włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Prezydium SU. 

 



Prezydium SU składa się z: 

    1. Przewodniczącego SU, 

    2. Wiceprzewodniczącego SU, 

    3. Skarbnika, 

    4. Sekretarza, 

    5. Przewodniczących sekcji. 

Przewodniczący SU: 
 

 kieruje pracą Prezydium SU, 

 reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych 

organizacji, 

 przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy SU oraz 

sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

 zwołuje i przewodniczy zebraniom Klasowych Rad Uczniów, 

 we wrześniu przedstawiciele klas IV – VIII wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

zobowiązani są do przeprowadzenia nowych wyborów do  Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Przewodniczący SU wybierany jest w wyborach tajnych. Wybory odbywają się we 

wrześniu po zakończeniu kadencji aktualnego przewodniczącego SU. Kandydat powinien 

mieć zachowanie wzorowe lub bardzo dobre oraz wysokie wyniki w nauce.  

 Przewodniczący SU może zostać odwołany przez dyrektora szkoły w trybie 

natychmiastowym, jeżeli jego działania są sprzeczne ze Statutem szkoły lub celami 

wychowawczymi szkoły. 

 Przewodniczącego SU może zmienić opiekun SU, jeżeli nie wywiązuje się on 

powierzonych obowiązków lub jego zachowanie jest niegodne funkcji, którą sprawuje. 

 W przypadku rezygnacji bądź odwołania przewodniczącego samorządu z dalszego 

pełnienia funkcji jego następcą zostaje, do czasu wyborów terminowych, jeden  

z zastępców. 

 Ustępujący przewodniczący SU może wskazać kandydata na swoje miejsce biorąc pod 

uwagę wcześniej pełnioną przez niego funkcję w radzie, zaangażowanie w pracę 

samorządu i nieposzlakowaną opinię. 

 

VI. ZGROMADZONE FUNDUSZE SU DZIELI WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: 
 

 Zakup niezbędnego sprzętu działalności samorządu, 

 Organizowanie imprez szkolnych, nagradzanie uczniów udzielających się społecznie, 

 Pomoc uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 Warunki do działalności SU organizuje dyrektor szkoły.  

 
Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 
 

Decyzje SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub 
statutem szkoły. 


