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Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 
1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i 
niniejszego Regulaminu.  
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Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów. 
 
2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 
 
3. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego ustala niniejszy regulamin, 

uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 
 
4. Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców. 
 

§ 2 
 

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a szczególności w 
sprawach 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 dyrektorem; 

 
6. prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania 

stypendiów, 
 
 
 

§ 3 
 

1. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim 
Zarząd Samorządu 

 
2. Wybory odbywają się w październiku 
 
3. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczyciela, pełniącego 

obowiązki opiekuna samorządu 
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Rozdział II 
 

Zadania i kompetencje Organów Samorządu 
 

§ 4 
 

1. Głównymi organami samorządu są: 
 

a. Zarząd Samorządu 
 

b. Rada Samorządu 
 

c. Samorząd klasowy 
 

2. Zarząd Samorządu tworzą: 
 

a. przewodniczący 
 

b. dwóch zastępców przewodniczącego 
 

c. sekretarz 
 

d. skarbnik 
 

e. członkowie 
 
3. Radę Samorządu stanowią Przewodniczący Samorządów poszczególnych 
 

klas lub ich zastępcy w przypadku nieobecności Przewodniczącego i 
Zarząd Samorządu 

 

4. Samorząd klasowy tworzą: 
 

a. Przewodniczący klasy 
 

b. Sekretarz 
 

c. Skarbnik 
 

§ 5 
 

1. Samorząd klasowy: 
 

a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU, 
 

b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie), 
 

c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 
 

d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 
 

e. przewodniczący klasy informuje wychowawcę i uczniów w swojej klasie o 
działaniach, akcjach, które przedstawiono na zebraniu Rady Uczniów. 

 
2. Rada Samorządu:  

a. uchwala Regulamin SU, 
 

b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 
 

c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 
 

d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,   
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e. opiniuje wybór opiekuna SU. 

 
3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 
 

a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 
 

b. wykonuje uchwały Rady SU, 
 

c. czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 
 

d. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 
 

e. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, a także zapobiega konfliktom 
między uczniami i nauczycielami. 

 
f. występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w 

ramach swoich kompetencji 

 
g. stosuje się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji 

 
h. troszczy się o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy 

SU 
 

i. Włącza uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU 
 
4. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów, 

który: 
a. prowadzi zebrania Rady Samorządu i Zarządu, 

 
b. koordynuje działania Rady Samorządu i Zarządu, 

 
c. reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

 
5. Przewodniczący może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji. 
 
6. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego jego obowiązki do 

czasu wyboru nowego przewodniczącego, przejmuje zastępca 
przewodniczącego. 

 
7. Zarząd Samorządu dla wykonania określonych zadań może powołać stałe 

lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz tworzyć różne sekcje 
 

w ramach pracy samorządu, aby dać uczniom możliwość wszechstronnego 
rozwoju. 

 
8. Rada Samorządu współpracuje władzami szkoły, z wychowawcami, 

uzgadniają z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia. 
 
9. Rada Samorządu informuje ogół uczniów o swej działalności i składa im 

sprawozdanie. 
 
10. Rady Samorządów z różnych szkół mogą dokonywać między sobą 

wymiany doświadczeń i podejmować wspólne przedsięwzięcia np. na 
spotkaniach sejmików szkolnych. 
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Rozdział III 
 

Zadania i tryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 6 
 
1. Opiekun Samorządu jest wybierany w każdym roku szkolnym do 15 

czerwca przez Samorząd Uczniowski. 
 
2. Wybór opiekuna odbywa się w głosowaniu tajnym. 
 
3. Każdy uczeń uprawniony do głosowania na przygotowanych kartkach 

wpisuje nazwisko kandydata 
 
4. Nauczyciel, który otrzyma największą liczbę głosów zostaje wybrany na 

opiekuna samorządu. 
 
5. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez  

niego zgody 
 
6. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody, na funkcję opiekuna proponuje się 

kolejnej osobie, która uzyskała największą liczbę głosów. 
 
7. Nad wyborem opiekuna Samorządu Uczniowskiego czuwa dyrektor lub 

wicedyrektor. 
 
8. Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego powierza wybranemu 

nauczycielowi Dyrektor Szkoły. 
 

§ 7 
 

1. Opiekun Samorządu pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego. 
 
2. Jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem szkoły a Samorządem Uczniowskim. 
 
3. W imieniu Dyrektora Szkoły nadzoruje zgodność działalności Samorządu 

Uczniowskiego z prawem oświatowym. 
 
4. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów 

z zajęć lekcyjnych, w związku z działalnością w samorządzie. 
 
5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich. 
 
6. Kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych. 
 
7. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. 
 
8. Opiekun Samorządu może być odwołany przez Zarząd Samorządu.  
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Rozdział IV 
 

Ordynacja wyborcza 
 

§ 8 
 

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu 

Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do 

organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie 

i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym 

2. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w 
ordynacji wyborczej czuwa komisja wyborcza i skrutacyjna. 

 
2. W skład komisji wyborczej i skrutacyjnej wchodzi trzech uczniów. 
 
3. Członkowie komisji wyborczej i skrutacyjnej wybierani są przez ustępujący 

zarząd samorządu oraz opiekuna samorządu. 
 
4. W skład obu komisji wchodzą uczniowie kl. III. Po wyznaczeniu składu 

komisji ich członkowie wybierają pośród siebie przewodniczącego, 

zastępcę oraz sekretarza. 
 
5. Zadaniem komisji wyborczej jest przeprowadzenie wyborów. 
 
6. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów. 
 

§ 9 

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są 

następujące: 

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu 

Uczniowskiego składa min. 30 podpisów poparcia swojej kandydatury, 

złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 3 różnych klas. 

2. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę na przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego składa min. 100 podpisów poparcia swojej 

kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 3 

różnych klas 

3. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: 

imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis. 
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4. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji 

Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni 

przed wyborami. 

5. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie 

informuje kandydata o wyniku. 

6. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat 

może rozpocząć kampanię wyborczą. 

7. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska 

Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów. 

 

1. Kandydować w wyborach mogą uczniowie klas I i II 
 
2. Klasa wystawia nie więcej niż 3 kandydatury. 
 
3. Kandydatury należy składać do końca września każdego roku na ręce 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 
4. Kandydatura musi być zaakceptowana przez klasę i wychowawcę. 
 
5. Kandydatura musi zawierać imię i nazwisko, oddział, do którego uczęszcza 

kandydat oraz podpis wychowawcy klasy. 
 

§ 10 
 

1. W dniach od zakończenia składania kandydatur przez 6 dni nauki każdego 
roku trwa kampania wyborcza. Następnego dnia po ogłoszeniu wyników 
wyborów kandydat ma obowiązek usunąć wszystkie swoje plakaty. 

 
2. W  ramach kampanii  przedwyborczej  dopuszcza  się:  rozdawanie  ulotek, 
 

wywieszanie plakatów na korytarzach, wywieszanie plakatów 
 

w pracowniach za zgoda opiekuna pracowni, organizowanie spotkań 
 

z kandydatami w czasie przerw oraz podczas zajęć lekcyjnych za zgodą 
dyrektora szkoły.
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§ 11 
 
1. Komisja Wyborcza wywiesza na terenie szkoły ordynację wyborczą oraz 

listę kandydatów najpóźniej na 5 dni przed wyborami 
 
2. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego 

nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat. 
 

§ 12 
 

1. Wybory odbywają się nie wcześniej niż 1 dzień po zakończeniu kampanii 
wyborczej . 

 
2. W lokalu wyborczym znajduje się opieczętowana urna. 
 
3. Głosowanie odbywa się w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły 
 
4. W dniu wyborów klasy wraz z nauczycielem przychodzą w czasie lekcji do 

lokalu wyborczego w celu oddania głosów. 
 
5. Komisja Skrutacyjna po zakończeniu głosowania przystępuje do liczenia 

głosów i podaje wyniki do wiadomości społeczności uczniowskiej najpóźniej 
do godziny 12.00 następnego dnia. 

 
6. Po zakończeniu liczenia komisja sporządza protokół, którego oryginał 

otrzymuje Dyrektor Szkoły. 
 
7. Komisja Wyborcza przechowuje karty głosowania do dnia 

uprawomocnienia wyborów. 
 
8. Uprawomocnienie wyborów następuje w dniu przekazania władzy nowemu 

Zarządowi Samorządu Uczniowskiego. 
 

§ 13 
 

1. Nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego znajdują się 
na jednej karcie, 

 
2. Na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie. 
 

3. Za przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią, list z 
nazwiskiem uprawnionymi do głosowania jest opiekun Samorządu 

 
4. Głosowanie odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania, z lewej 

strony przy nazwisku od 1 do 2 znaków „x” 
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5. Głos jest nieważny, gdy na karcie zakreślono więcej niż dwa numery, nie 
zakreślono żadnego numeru, nie można jednoznacznie określić na kogo 
padł głos, jeżeli karta do głosowania została przedarta lub zamazana. 

§ 14 

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury 

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej 

otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej 

kart do głosowania. 

2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych 

na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do 

liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków 

UKW obecnych przy liczeniu głosów. 

4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w 

protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób 

uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, 

liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów 

oddanych na poszczególnych kandydatów:, 

5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem 

Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja 

Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej szkoły. 

 

 

§ 15 
 

1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi 12 kandydatów, 
którzy uzyskają największą liczbę głosów. 

 
2. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń o 

najwyższej liczbie głosów. 
 
3. Spośród  pozostałych  członków  na  pierwszym  posiedzeniu  Samorządu 
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Uczniowskiego wybiera się Zastępcę Przewodniczącego, sekretarza i 

skarbnika. 

 

4. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku: 

a.    rezygnacji, 

b.    końca kadencji, 

c.    ukończenia nauki w szkole. 

5. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

a.    rezygnacji, 

b.    końca kadencji, 

c.    odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 

6. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a.    w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada 

Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas 

określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

b.    w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na 

czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub 

przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, 

c.    w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

– Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia 

mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie 

obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły. 
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Rozdział IV 
Zebrania i tryb podejmowania uchwał 

 

§ 16 
 
1. Zebranie Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący w przypadku 

wystąpienia takowej potrzeby. 
 
2. Na wniosek co najmniej 50% członków Rady Samorządu Przewodniczący 

ma obowiązek zwołać zebranie w możliwym najszybszym terminie. 
 
3. O zwołaniu zebrania Rady Samorządu odrębnie zawiadamia się Opiekuna. 
 
4. Zebranie Rady Samorządu prowadzi Przewodniczący. 
 
5. Z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Samorządu mogą wziąć udział: 
 

a. dyrektor szkoły lub wicedyrektor 
 

b. opiekun Samorządu 
 

c. osoby zaproszone na posiedzenie. 
 
6. Zebrania, na których podejmowane są uchwały muszą być protokołowane. 

Protokół powinien zawierać: 
 

a. termin i miejsce zebrania, 
 

b. stwierdzenie prawomocności zebrania, 
 

c. listę uczniów, 
 

d. przyjęty porządek obrad,  
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§ 16 
 
1. Uchwały podejmuje Rada Samorządu zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. 
 
2. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowa-

dzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał - Przewodniczący 
Samorządu 

 
3. Rada Samorządu przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może 

zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad 
tą sprawą. 

 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 17 
 
1. Propozycje zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą 

zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły poprzez Samorządy swoich klas jak 
również Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. 

 
2. Wnioski o dokonanie zmian składane są do Opiekuna Samorządu. 
 

3. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu uchwala Rada Samorządu w 
głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał. 

 
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący 

opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu. 
 

§ 18 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


