
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego 

w Katowicach 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.IX.1991 r.  

2. Statut SP w Katowicach  

Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne.  

II. Organy Samorządu Uczniowskiego.  

III. Tryb przeprowadzania wyborów.  

IV. Fundusze 

V. Dokumentacja samorządu. 

VI. Zadania opiekuna.  

VII. Zadania dyrektora szkoły. 
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I. Postanowienia ogólne 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest: 

 reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły. 

 organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 

 współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego 

funkcjonowania całej społeczności szkolnej. 

 pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów  

w porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły. 

 wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, 

tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku 

dorosłym i kolegom. 

 tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych 

form współżycia i poszanowania przez uczniów 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 



3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.  

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

6. Do zadań Samorządu uczniowskiego należy: 

 organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego 

wypełniania obowiązków szkolnych; 

 angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy  

i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz 

środowiska; 

 dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji; 

 przedstawianie dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej i radzie rodziców 

opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej; 

 współdziałanie z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców  

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania 

pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji; 

 organizowanie imprez kulturalnych: apeli i akademii okolicznościowych, 

imprez sportowo-rekreacyjnych, dyskotek i itp; 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  

w szkole i w środowisku uczniowskim; 

 zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących 

w szkole; 

 zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między 

uczniami; 

 informowanie całej społeczności szkolnej o swoich opiniach  

i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej Samorządu 

Uczniowskiego, gazetka Samorządu uczniowskiego, godziny 

wychowawcze, apele).  

7. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie 

dotyczących takich praw uczniów jak:  

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią  

i stawianymi celami,  

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce  

i zachowaniu,  



 prawo do rozwijania własnych zainteresowań,  

 prawo do redagowania i wydawania gazetki samorządu uczniowskiego;  

 prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu.  

II. Organy Samorządu Uczniowskiego. 

1. Organami samorządu są:  

 Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: 

przewodniczący samorządu uczniowskiego, zastępca 

przewodniczącego samorządu uczniowskiego, skarbnik, członkowie 

pomocniczy 

 Samorządy klasowe 

 Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne).  

2. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego:  

 zwołuje walne zebranie uczniów.  

 opracowuje i przedstawia projekt programu prac samorządu.  

 jest wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i rady 

pedagogicznej.  

4. Zebrania rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu.  

5. Decyzje rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy jej członków. Głos doradczy ma opiekun 

samorządu. 

6. Na czele samorządu uczniowskiego stoi przewodniczący. 

7. Do zadań przewodniczącego należy: 

 realizacja programu prac samorządu, 

 kierowanie pracami samorządu, 

 kontakty z przewodniczącymi klas, 

 reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrekcji szkoły, rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

8. Do zadań zastępcy przewodniczącego samorządu należy: 

 wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach 

wynikających z jego funkcji, 

 współredagowanie gazetki samorządu uczniowskiego. 



III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV-V.  

2. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły klas IV-V.  

3. Wybory odbywają się co roku w pierwszym tygodniu czerwca.  

4. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z członków 

samorządu kończącego kadencję oraz opiekuna samorządu. 

5. Do obowiązków komisji wyborczej należy:  

 przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,  

 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,  

 sporządzenie protokołu,  

 ogłoszenie wyników wyborów.  

6. Wyboru Rady Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący 

sposób:  

 uczeń zgłasza chęć kandydowania komisji wyborczej do 15 maja 

danego roku; 

 kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej; 

 kampania wyborcza poprzez plakatowanie, mityngi, apele, trwa przez 

okres dwóch tygodnie przed wyborami; 

 na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie;  

 karty wrzucane są do urny wyborczej;  

 za ważną uznaje się kartę z zaznaczonym krzyżykiem nazwiskiem 

jednego kandydata; 

 kandydat z największą ilością głosów zostaje przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego, drugi w kolejności zostaje zastępcą  

przewodniczącego, skarbnik zostaje wybrany z pośród pozostałych 

członków samorządu na pierwszym zebraniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

IV. Fundusze 

1. Fundusze samorządu mogą być tworzone ze środków przekazywanych przez 

Radę Rodziców. 

V. Dokumentacja samorządu  



1. Regulamin samorządu.  

2. Roczny plan pracy.  

3. Sprawozdanie z rocznej działalności Samorządu Uczniowskiego 

VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

1. Jest wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli 

szkoły, którzy wyrazili zgodę na pełnienie funkcji opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Czuwa nad całokształtem prac samorządu. 

3. Pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia. 

4. Udziela pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających 

udziału nauczycieli i dyrektora szkoły. 

5. Informuje młodzież o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących 

spraw uczniowskich. 

6. Zachęca nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem 

Uczniowskim i udzielania mu pomocy w jego działalności. 

7. Przedstawia dyrektorowi i radzie pedagogicznej: roczny plan pracy i 

sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego. 

8. Uczestniczy w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrektora 

szkoły i radę pedagogiczną. 

9. Pełni funkcję doradczą samorządu. 

10. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach samorządu. 

11. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.  

12. Kadencja Opiekuna trwa trzy lata 

 

VII. Zadania dyrektora szkoły. 

 

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów,  

w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników 

szkoły. 

2. Zapoznanie samorządu uczniowskiego z tymi elementami planu działalności 

wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i 

inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach 

wychowawczych i problemach szkoły. 



3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do 

działalności samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, 

materiałów biurowych, itp.). 

4. Wysłuchiwanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze 

szkolne stanowisku. 

5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami 

wychowawczymi szkoły. 

6. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Uczniowskiego z innymi 

organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły. 

7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne 

postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami 

wychowawczymi szkoły. 

VIII. Przepisy końcowe. 

1. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady 

rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale 

wszystkich zainteresowanych stron. 

3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego 

powodu negatywnie oceniani. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez dyrektora szkoły. 


