
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 

I.  Podstawa prawna i postanowienia ogólne: 

 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radkowie, zwany także 

Samorządem Szkolnym działa na podstawie: 

• art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 

2019 r. poz. 1148) 

• Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. art. 6a ust.5. 

• Statutu Szkoły Podstawowej w Radkowie. 

 

2. Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Terenem działania jest Szkoła Podstawowa w Radkowie. 

4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz 

administracji oświatowej. 

5. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają swoich 

przedstawicieli do Rady Samorządu Szkolnego, aby uczestniczyć w tworzeniu i 

realizacji programu pracy samorządu. 

6. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego zostały określone w Statucie Szkoły. 

 

2. Rada  Samorządu Szkolnego: 

1. Rada  Samorządu powoływana jest na roczną kadencję. 

2. W skład Rady Samorządu wchodzą : 

• przewodniczący 

• zastępca przewodniczącego 

• sekretarz/sekretarze 

• skarbnik 



• rzecznik praw ucznia 

2. Wnioskuje i opiniuje w tych sprawach, które dotyczą realizacji podstawowych praw 

ucznia. 

3. Na wniosek dyrektora szkoły Rada Samorządu opiniuje pracę nauczyciela. 

4. Kieruje bieżącą pracą Samorządu. 

5. Reprezentuje Samorząd Szkolny. 

6. Dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.   

3. Wybory do  Rady Samorządu Szkolnego: 

1. Nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego wybiera się Opiekuna oraz 

Radę Samorządu Szkolnego tj. przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza 

samorządu. 

2. Rady Samorządów Klasowych po wcześniejszych konsultacjach ze swoimi klasami na 

godzinach wychowawczych zgłaszają opiekunowi samorządu po dwie kandydatury do 

Rady Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczeni uczniowie przygotowują kampanię ( 

krótką prezentację) promującą ich wizerunek jako właściwego kandydata do 

Samorządu Szkolnego. 

3. Na zebraniu Rad Samorządów Klasowych następuje weryfikacja zgłoszonych 

kandydatur i sporządza się listę osób dopuszczonych do wyborów szkolnych. 

4. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się po ogólnoszkolnej kampanii 

wyborczej. Szczegółowy termin wyborów określa się na ogólnoszkolnym zebraniu 

przedstawicieli samorządów klasowych: 

• po zakończeniu kampanii wyborczej odbywają się tajne wybory, kartę głosowania ( 

załącznik nr 1) przygotowuje z uczniami opiekun samorządu, 

• każda osoba może głosować jedynie na tych kandydatów, którzy biorą czynny udział 

w kampanii. 

• głosy na kandydatów wrzucane są do urny wyborczej w terminie określonym na 

zebraniu  Rady Samorządów Klasowych.  

• po zakończeniu akcji wyborczej komisja skrutacyjna w liczbie 4 przedstawicieli 

samorządów z różnych klas, w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego, liczy 

głosy. 

• do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie z największą liczbą głosów. 



• wybrani do Rady Samorządu Uczniowskiego uczniowie są powoływani do pełnienia 

wyznaczonych funkcji 

• z wynikami wyborów uczniowie zostają zapoznani poprzez informację na tablicy 

ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego lub na apelu. 

5.  Kadencja Rady  trwa jeden rok szkolny. 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez  Samorząd Uczniowski 

w  głosowaniu tajnym spośród nauczycieli, których kandydatury zostały złożone przez 

uczniów  po uprzedniej konsultacji z nauczycielami.   

 

4. Prawa i obowiązki samorządu: 

1. Prawo do zapoznania 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 powołania rzecznika praw uczniowskich. 

5. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

6. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

8. Opiekun samorządu udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, 

służy mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł 

demokracji szkolnej. 

9. Opiekun samorządu ma obowiązek wysłuchania wniosków i zapytań samorządu, 

przekazywania ich adresatom. 

10. Samorząd ma obowiązek: 

11. współdziałania z innymi organami szkoły: dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą 

rodziców, 

12. pełni rolę rzecznika praw i interesów ucznia, 



13. inicjuje różnorodne formy aktywności pozalekcyjnej rozwijającej zainteresowania 

naukowe, sportowe, turystyczno – krajoznawcze, muzyczne i inne, 

14. uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz organizuje takie akcje na terenie szkoły, 

15. włącza się w działania określone w szkolnym planie wychowawczym i szkolnym planie 

profilaktyki. 

 

 

Regulamin samorządu uczniowskiego został uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 

Rok szkolny 2019/2020 

  

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: 

• Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz 

szkoły; 

• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia 

•  Inspirowanie do harmonijnego rozwoju; 

Założenia na rok szkolny 2019/2020 

• Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

społecznym; 

• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w 

bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska; 

• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów 

obowiązujących w życiu społecznym; 

• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego; 

• Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;  

• Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych 

sytuacjach 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

• aktualizacja gazetki szkolnej 

• spotkania organizacyjne Samorządu Uczniowskiego 

• współdziałanie w władzami  szkolnymi i wychowawcami klas 

• praca na rzecz szkoły 

• współdziałanie z rodzicami, uczniami  i nauczycielami w kwestii wspólnego 

wypracowania szkolnego systemu oceniania zachowania 

• pomoc i udział w uroczystościach szkolnych i apelach, takich tak: Apel z okazji DEN, 

obchody Narodowego Święta Niepodległości, uczczenie rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 



• pomoc w organizacji imprez integrujących społeczność szkolną: dyskoteka 

andrzejkowa, zabawa noworoczna 

• sprzedaż babeczek i mufinek z wróżbami andrzejkowymi 

• udział w akcji ,,Mikołajki dla Niepełnosprawnych 

•  zorganizowanie Poczty Walentynkowej 

• Przygotowywanie dekoracji na uroczystości szkolne 

• zorganizowanie Dnia Sztywniaka 

• współpraca z aktywem bibliotecznym 

 


