
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Obrze.          
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klasy 

dotychczasowego gimnazjum, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU                    
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Głównym organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego 
(Rada SU). 

4. Organy są reprezentantami uczniów. 
5. Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie 

danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu równym,                                    
powszechnym i jawnym. 

6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 
a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 
b) zastępca przewodniczącego, 
c) członkowie (minimum 5 osób). 

7. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego. 
Kadencja opiekuna trwa 1 rok. 

8. Zebrania SU zwoływane są raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb. 
9. Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są: 

a) przewodniczący samorządu klasowego, 
b) zastępca przewodniczącego, 
c) członek samorządu klasowego. 

10. Zebranie SU prowadzi przewodniczący wraz z opiekunami. 
11. Na zaproszenie Rady SU w zebraniach SU mogą brać udział: 

a) Dyrektor Szkoły, 
b) uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą pracować dla 

Samorządu Uczniowskiego, 
c) rodzice, 
d) przedstawiciele samorządu terytorialnego, 
e) pedagodzy szkolni, 
f) nauczyciele, 
g) przedstawiciele Zgromadzenia Ojców Oblatów, 
h) przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły. 

12. Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego 
1) Wybory do SU są powszechne, równe i przeprowadzone w głosowaniu tajnym. 
2) Kadencja Rady SU trwa 1 rok. 
3) Wybory przeprowadza ustępująca Rada SU. 
4) Prawo wybierania członków Rady SU mają wszyscy uczniowie. 
5) Termin wyborów wyznacza się na miesiąc wrzesień. 
6) Kandydatami do Rady SU mogą być uczniowie wszystkich klas. 
7) Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady SU ma każda klasa (1 

przedstawiciel) oraz organizacja działająca na terenie szkoły. Kandydata może 
zgłosić również między-klasowa grupa uczniów /nie mniej niż 15 ucz./. 

8) Kampania wyborcza rozpoczyna się 2 tygodnie przed wyznaczoną datą wyborów. 
9) Przebieg kampanii wyborczej ustala ustępująca Rada SU. 
10) Głosowanie odbywa się na terenie szkoły w miejscu specjalnie do tego 

wyznaczonym. 
11) Każdy uczeń głosuje osobiście. 
12) Na otrzymanej karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w 

porządku alfabetycznym. 
13)  Na otrzymanej karcie do głosowania uczeń wskazuje jedno nazwisko. 
14)  Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza oblicza wyniki głosowania i 

sporządza protokół. 



15) Wybrani do Samorządu Uczniowskiego zostają uczniowie, którzy w głosowaniu 
uzyskali kolejno najwięcej głosów. 

16) Wyniki wyborów podane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie protokołu 
komisji na tablicy samorządu. 

17) Rada SU na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: 
- przewodniczącego, 
- wiceprzewodniczącego, 
- skarbnika, 
- sekretarza, 

a) w miarę potrzeby przeprowadza się wybory uzupełniające. 
13. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, 

Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a mianowicie: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi 
wymaganiami, 

b) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
nagradzania uczniów, 

c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
e) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań, 
f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu z innymi organami szkoły. 

14. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 
a) przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, 
b) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych 

warunków do nauki, 
c) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie 
wypoczynku i rozrywki,  

d) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, 
e) angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 

inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska, 
f) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności                       

w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym, 
g) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących                      

w szkole, 
h) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi                              

w posiadaniu SU, 
i) uczestniczenie w rozstrzyganiu sporów między uczniami, 
j) informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na 

tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele). 
15. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny. 
16. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. 
17. Zmiany w składzie Rady mogą być dokonane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych  

przypadkach na zebraniu SU. 
 
 
 


