
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  

w Tokarni 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokarnia, 1 września 2018 r. 



 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Samorząd Uczniowski, zwanym dalej „Samorządem”, jest organem szkoły powołanym                                   

i posiadającym uprawnienia określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późniejszymi zmianami), działającym na podstawie Statutu Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia                                       

w Tokarni oraz uchwalonego przez siebie niniejszego regulaminu. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 2. 

Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą: 

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły; 

2) przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii                                

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły oraz własnych pomysłów dla wspólnego 

dobra; 

3) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

4) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole. 

 

§ 3. 

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i 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 redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                            

z Dyrekcją szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrekcją może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

 

 

 



III. WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 4. 

1. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

zwany dalej Zarządem. 

2. W skład Zarządu wchodzą: 

1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

2) wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

3) sekretarz Samorządu Uczniowskiego; 

4) skarbnik Samorządu Uczniowskiego; 

5) członkowie Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

4. Funkcje pełnione w Zarządzie nie mogą być łączone. 

 

§ 5. 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach bezpośrednich. 

2. Do zadań przewodniczącego należy: 

1) kierowanie pracą Zarządu; 

2) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na zewnątrz; 

3) prowadzenie zebrań Zarządu; 

4) troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy; 

5) uzgadnianie bieżących zadań z wiceprzewodniczącym; 

6) kierowanie działalnością sekcji powołanych w ramach Samorządu. 

 

§ 6. 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach bezpośrednich. 

2. Do zadań wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) współpraca z przewodniczącym i sekcjami; 

2) troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy; 

3) pełnienie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności. 

 

§ 7. 

1. Sekretarz jest wybierany przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów 

szkoły. 

2. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu.  

3. Do zadań sekretarza należy prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego, w tym 

zeszytu protokołów z zebrań Zarządu. 

 

§ 8. 

1. Skarbnik jest wybierany przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów 

szkoły. 

2. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Zarządu.  

3. Do zadań skarbnika należy: 

1) prowadzenie księgi dochodów i wydatków Samorządu Uczniowskiego; 

2) zebranie składki uczniowskiej. 

 

 

 



 

 

§ 9. 

Członkami Zarządu są przewodniczący Samorządów Klasowych, wybrani przez uczniów danej 

klasy w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim, w terminie do 10 września 

danego roku szkolnego. 

 

§ 10. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich; 

2) opracowanie i realizacja rocznego planu działalności Samorządu Uczniowskiego; 

3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby; 

4) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, 

sugestii członków Samorządu Uczniowskiego; 

5) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 11. 

Do obowiązków członków Zarządu należy: 

1) uczestnictwo w pracach Zarządu i realizacja celów Samorządu Uczniowskiego; 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji; 

3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów; 

4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu 

Uczniowskiego; 

5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Samorządu Uczniowskiego. 

 

§12. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.  

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący, 

powiadamiając członków Zarządu co najmniej 3 dni przed terminem spotkania.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu 

w trybie pilnym, bez przestrzegania 3 - dniowego terminu.  

4. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków 

Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.   

 

§13. 

1. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez przewodniczącego.  

2. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne 

osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Zarządu.  

3. Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu 

(quorum).  

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

 

§ 14. 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.  

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków 

Zarządu, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

3. Uchwały Zarządu numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.  

 

 



IV. ORDYNACJA WYBORCZA 

 

§ 15. 

1. Wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego są 

powszechne, równe i tajne.  

2. Datę wyborów wyznacza opiekun Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z Dyrekcją. 

3. Kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają Samorządy Klasowe       

w terminie do 7 dni od ogłoszenia daty wyborów. 

4. Każda klasa ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów na przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego. 

5. Kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nie mogą pełnić funkcji                                       

w Samorządzie Klasowym. 

6. Kandydat na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego powinien: 

1) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym, 

2) być kulturalnym, umieć współpracować w grupie, umieć podejmować decyzje, negocjacje, 

3) chętnie działać na rzecz uczniów, być tolerancyjnym, 

4) posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

7. Kampania wyborcza trwa jeden tydzień, licząc od momentu zakończenia zgłoszenia kandydatur.  

8. W czasie kampanii nie można oczerniać kontrkandydatów. 

9. W ostatni dzień kampanii odbywa się prezentacja kandydatów w obecności wszystkich uczniów 

szkoły, po której następuje glosowanie. 

10. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia i jest: 

1) powszechne (każdy uczeń ma prawo do głosu), 

2) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia), 

3) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos), 

4) tajne (głosujący pozostaje anonimowy). 

11. Każdy wyborca na karcie głosowania wybiera tylko jedno nazwisko. Obok niego stawia znak 

„X”. 

12. Głos jest ważny, gdy na kartce jest tylko jeden znak. Dodatkowe uwagi dopisywane przez 

wyborców nie powodują unieważnienia głosu. 

13. W skład komisji wyborczej wchodzą: 

1) przewodniczący komisji – Wicedyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona, 

2) zastępca przewodniczącego – opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

3) członkowie – wybranych spośród siebie pięciu członków Zarządu (przewodniczących klas). 

 

§ 16 

1. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę 

głosów. 

2. Wiceprzewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą 

liczbę głosów z pozostałych głosów po wyborze przewodniczącego. 

3. Jeżeli kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego uzyskają taką samą liczbę 

głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

4. Wyniki głosowania zostają ogłoszone tego samego dnia. 

5. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 



 

V. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 17. 

1. Opiekę nad działalnością Samorządu Uczniowskiego sprawuje opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wspomaga jego działalność poprzez: 

1) wsparcie samorządu uczniowskiego w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 

2) inspirowanie uczniów do działania; 

3) pośredniczenie w relacjach Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 

 

§ 18. 

1. Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera spośród  członków Rady 

Pedagogicznej dwóch opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kandydatami na opiekunów Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele, którzy w danym roku 

szkolnym zatrudnieni są w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni w wymiarze tygodniowym co 

najmniej ½ etatu.  

3. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.  

4. Wybrany opiekun Samorządu Uczniowskiego nie może odmówić przyjęcia funkcji ani z niej 

zrezygnować. 

5. W przypadku szczególnie wyjątkowych, losowych wydarzeń może nastąpić zmiana opiekuna. 

Wówczas opiekunem zostaje nauczyciel, który podczas wyborów uzyskał kolejno największą 

liczbę głosów uczniów. 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach Zarządu na prawach członka 

Zarządu.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 19 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

 

 

Uchwała Nr 3/17/18 Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie 

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 


