
 

  

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ 

 
  

Podstawa prawna:  

 art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 Statut Publicznej Szkoły im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1.1. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej działa samorząd 

uczniowski  zwany dalej „Samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin samorządu 

uczniowskiego.  

4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.  

 

Rozdział II 

 Cele samorządu uczniowskiego 

§2.1. Celem samorządu uczniowskiego jest 

1) reprezentowanie interesów całej społeczności szkolnej, 

2) inspirowanie i organizowanie zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, 

3) inicjowanie, organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z radą 

pedagogiczną i dyrektorem szkoły, 

4) współdziałanie z innymi organami szkoły, 

5) przestrzeganie zapisów statutowych szkoły, 

6) promowanie wiedzy na temat praw ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

7) wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenie 

przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,  

8) tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia  

i poszanowania przez uczniów własności osobistej i szkolnej, współodpowiedzialność 

za funkcjonowanie szkoły i podejmowanie decyzji. 

 

 



Rozdział III 

Zadania samorządu uczniowskiego 

 

§3.1. Zadaniem samorządu uczniowskiego jest w szczególności: 

1) opracowanie regulaminu swojej działalności i planu pracy, 

2) przedstawianie dyrektorowi szkoły propozycji działań, potrzeb uczniów, wniosków  

i opinii, 

3) dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie  

i wzbogacanie jej tradycji, 

4) propagowanie postaw patriotycznych i wartości uznanych w społeczności szkolnej, 

5) inspirowanie uczniów do udziału w pracach na rzecz środowiska, angażowanie  

w wykonywanie prac na rzecz klasy i szkoły,  

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, 

środowisku rówieśniczym i rodzinnym, 

7) typowanie uczniów do nagród, wyróżnień oraz kar za niewłaściwe zachowanie, 

rozstrzyganie sporów między uczniami, 

8) organizowanie akcji charytatywnych, 

9) informowanie społeczności szkolnej o działalności samorządu, opiniach, problemach, 

10)  współpraca i wspieranie działalności wolontariatu. 

 

Rozdział IV 

Organy samorządu uczniowskiego 

 

§4.1. Do samorządu uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 

poszczególnych klas do samorządów klasowych.  

2. W skład rad klasowych samorządów wchodzą: przewodniczący rady klasowej, zastępca 

przewodniczącego, skarbnik, sekretarz. 

3. W skład rady szkolnego samorządu uczniowskiego wchodzą :przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, skarbnik, sekretarz, którzy są wybrani spośród przedstawicieli 

samorządów klasowych uczniów klas IV- VIII. 

 

Rozdział V 

Kompetencje samorządu uczniowskiego 

§5.1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania,  treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami. 

2) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań.  

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.  



5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać opinie w sprawie dotyczącej programu 

wychowawczo- profilaktycznego szkoły. 

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

5. Samorząd ze swojego składu może wyłonić trzyosobową radę wolontariatu.  

 

Rozdział VI 

Opiekun samorządu uczniowskiego 

 

§6.1. Opiekę nad samorządem uczniowskim sprawuje opiekun. 

2. Wyboru opiekuna dokonują rady klasowe samorządu uczniowskiego. 

3. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

4. Do obowiązków opiekuna samorządu uczniowskiego należy:  

1) wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które 

wymagają udziału nauczycieli i dyrektora szkoły,  

2) koordynowanie pracy samorządu, 

3) inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności opartej na współdziałaniu  

i współpracy, 

4) informowanie rady samorządu uczniowskiego o uchwałach rady pedagogicznej 

dotyczących spraw uczniowskich,  

5) motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z samorządem uczniowskim, 

6) przedstawianie dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej sprawozdań z działalności 

samorządu.  

5. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.  

 

Rozdział VII 

Dokumentacja samorządu uczniowskiego 

§7.1. Samorząd uczniowski prowadzi dokumentację, do której należą:  

1) plan pracy samorządu,  

2) regulamin samorządu,  

3) sprawozdanie z działalności samorządu, 

 

2. Prowadzenie dokumentacji nadzoruje opiekun samorządu. 

 

 

 



Rozdział  VIII 

Ordynacja wyborcza 

 

§8.1. Wybory do klasowej rady samorządu uczniowskiego odbywają się spośród uczniów danej 

klasy. 

2. Kadencja  klasowej rady samorządu uczniowskiego trwa cały rok szkolny. 

3. Wybory do rady szkolnego samorządu uczniowskiego odbywają się spośród 

przedstawicieli klas IV- VIII. 

4. Rada szkolnego samorządu uczniowskiego wybierana jest w powszechnych, 

bezpośrednich, równych i tajnych wyborach. 

5. Wybory do rady samorządu uczniowskiego są tajne i odbywają się nie później niż do końca 

września.  

6. Przewodniczącym rady szkolnego samorządu uczniowskiego zostaje kandydat, który 

uzyskał największą liczbę głosów, pozostałymi członkami tj. ;zastępca przewodniczącego, 

sekretarz, skarbnik zostają  kandydaci wg liczby uzyskanych głosów. 

7. Członkowie rady szkolnego samorządu uczniowskiego muszą wyrazić zgodę na objęcie 

funkcji. 

 

Rozdział IX 

Sposób odwoływania członków samorządu uczniowskiego 

§9.1. Członkowie klasowych samorządów uczniowskich i członkowie rady szkolnej samorządu  

uczniowskiego mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji z powodu niewywiązywania się 

z obowiązków lub niewłaściwej postaw, na wniosek opiekuna samorządu, nauczycieli, 

dyrektora szkoły lub innych członków samorządu. 

 

Regulamin samorządu uczniowskiego zatwierdzono na spotkaniu w dniu 14 września 2022 r.  

Rada szkolnego samorządu uczniowskiego:  

Przewodnicząca: Magdalena Grosiak  

Zastępca przewodniczącej: Szymon Mazur  

Skarbnik: Marcelina Białek  

Sekretarz: Maja Brodowska 

 

 

 


