
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu  

Uchwalono na podstawie art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1082). 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Samorząd uczniowski (dalej SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. W ramach SU funkcjonuje samorząd klas I–III oraz samorząd klas IV–VIII. 

3. Regulamin SU jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Lublińcu. 

                                               § 2 

4. Samorząd uczniowski, funkcjonujący w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Lublińcu , działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1082),  statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w 

Lublińcu oraz niniejszego regulaminu. 

  

CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

§ 3 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności tj. podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców (ew. 

radzie szkoły) wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach 

szkoły i społeczności szkolnej, 

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań i pasji 

uczniów; realizowanie pomysłów dla wspólnego dobra, 

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich 

przestrzeganiem, 

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności naukowej, kulturalnej, 

sportowej, wolontariackiej, charytatywnej i rozrywkowej, 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą 

rodziców i innymi organami szkolnymi oraz pozaszkolnymi. 

 

  



OPIEKUN SU 

§ 4 

Opiekę nad pracą SU sprawują opiekunowie SU. 

§ 5 

Opiekunów SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory te są równe, tajne, bezpośrednie, 

powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

§ 6 

Opiekunowie SU wspomagają działalność SU poprzez: 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b. inspirowanie uczniów do działania, 

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

  

ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA 

§ 7 

Do wybieralnych organów SU należą: 

1. rada samorządów klasowych, 

2. zarząd samorządu uczniowskiego. 

Ich kadencja trwa rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.  

§ 8 

Radą samorządów klasowych nazywane jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów 

klasowych wszystkich klas w szkole. 

§ 9 

Przedstawiciele samorządów klasowych: 

a. identyfikują potrzeby uczniów, 

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 

c. informują uczniów o działalności zarządu SU. 

§ 10 

Do obowiązków przedstawicieli samorządów klasowych należy: 

a. uczestnictwo w pracach rady samorządów klasowych i realizacja celów SU, 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych zarządu SU lub dyrekcji, 

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

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania zarządu SU. 



§ 11 

Do kompetencji rady samorządów klasowych należy: 

a. współpraca z zarządem SU i opiekunami SU, 

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw zarządu SU, 

c. zgłaszanie propozycji działań dla zarządu SU, 

d. kontrolowanie zgodności działań zarządu SU z niniejszym regulaminem oraz 

statutem szkoły, 

e. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań przewodniczącego (-ej) SU z 

działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków zarządu SU pod 

obrady. 

§ 12 

Do kompetencji zarządu SU należy: 

a. opracowanie rocznego planu działania SU, 

b. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, 

opinii, sugestii członków SU, 

e. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU. 

Obrady zarządu SU zwoływane są przez przewodniczącego (-cą) zarządu SU lub na żądanie 

co najmniej połowy członków zarządu SU lub opiekunów SU przynajmniej raz w miesiącu. 

§ 13 

Do obowiązków członków zarządu SU należy: 

a. uczestnictwo w pracach zarządu SU i realizacja celów SU, 

b. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

c. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

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

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania zarządu SU. 

§ 14 

Zarząd SU składa się z: 

1. przewodniczącego (-ej) SU, 

2. wiceprzewodniczącego (-ej) SU, 

3. pozostałych członków zarządu. 

 

 

 

 

 

 



§ 15 

Przewodniczący (-ca) SU: 

a. kieruje pracą zarządu SU, 

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców 

oraz innych organizacji, 

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan 

pracy zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom zarządu SU oraz rady samorządów 

klasowych, 

e. podczas każdego z zebrań zarządu SU oraz rady samorządów klasowych 

wskazuje osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do 

archiwum dokumentacji SU. 

§ 16 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań 

członków/członkiń zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu zarządu. 

§ 17 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków/członkiń. 

2. Decyzje rady samorządów klasowych oraz zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję 

szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły. 

  

ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 18 

Organy wybieralne SU: zarząd SU, przedstawiciele (-ki) samorządów klasowych oraz 

opiekunowie SU wybierani są co roku w miesiącu maju. Wybory do organów SU są 

powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i tajne (odrębny Regulamin Wyborów 

SU). 

§ 19 

ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY UCZNIOWSKIEJ 

1. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Uczniowskiej może zostać złożony w 

sytuacji: 

a) rażącego naruszenia przez niego Statutu szkoły, 

b) ośmieszania pełnionej przez niego funkcji, 

c) działania na szkodę społeczności uczniowskiej, 

d) nieskutecznego pełnienia przez Prezydium Rady Uczniowskiej swoich funkcji. 

 

2. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Uczniowskiej wraz z jego uzasadnieniem 

może zgłosić do opiekuna Samorządu Uczniowskiego grupa minimum 40 uczniów –                        



z zachowaniem formy pisemnej i podpisami wnioskujących. Opiekun może odrzucić wniosek 

z przyczyn formalnych. 

3. Wniosek poddaje się pod głosowanie uprawnionych do głosowania uczniów szkoły – 

analogicznie do procedury wyboru przewodniczącego; trzyosobową komisję liczącą głosy 

powołuje – spośród uczniów – opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

4. Przewodniczący zostaje odwołany wraz z całym Prezydium zwykłą większością głosów. 

5. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, przewodniczącego Rady Uczniowskiej może 

odwołać w głosowaniu zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna – po zasięgnięciu 

opinii Rady Uczniowskiej i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opinie te nie są dla Rady 

Pedagogicznej wiążące. 

6. Wakat obejmuje osoba, która w ostatnich wyborach przewodniczącego Rady Uczniowskiej 

zajęła drugie miejsce, o ile nie pełniła funkcji jego zastępcy 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. Zmiany regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad rady samorządów 

klasowych i zarządu SU na wniosek przewodniczącego (-ej) SU, opiekuna (-ki) SU, dyrekcji 

szkoły lub co najmniej połowy członków (-iń) zarządu SU lub rady samorządów klasowych. 

2.  Uchwała o zmianie regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 

podjęcia. 

  

 

 

Zatwierdzono jednogłośnie powyższy Regulamin w dniu 01.02.222 na spotkaniu 

członków Samorządu Uczniowskiego z opiekunami. 

 


