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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

SSP 10 i SG 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 sierpnia 1991, Statut SSP 10 i SG 27 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 STO oraz 

Gimnazjum nr 27 STO. 

2. Samorządy Klasowe tworzą uczniowie danej klasy. 

3. Rada Samorządu Klasowego powoływana jest przez uczniów danej klasy. W jej skład 

wchodzą Przewodniczący Klasy oraz Wiceprzewodniczący Klasy. Klasa może powołać 

dodatkowo maksymalnie 2 członków, którzy nie wchodzą w skład Samorządu Szkolnego. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego – organ nadzorujący i koordynujący pracę całej społecz-

ności uczniowskiej – może składać się minimalnie z 3 uczniów, a maksymalnie z 5 

uczniów, tj. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Wiceprzewodniczącego Sa-

morządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia oraz maksymalnie 2 członków. 

5. Samorząd Szkolny tworzą uczniowie – przedstawiciele wszystkich klas (2 osoby z każdej 

klasy), pełniący w swoich zespołach funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Samorządu Klasowego oraz członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego. 

6. Samorząd Szkolny, jako organ Samorządu Uczniowskiego, jest jedynym reprezentantem 

ogółu uczniów reprezentującym ich interesy i organizującym życie uczniowskie w szkole. 

7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

8. Samorząd Uczniowski jest ciałem doradczym, opiniodawczym i wnioskodawczym. 

9. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw ucznia ta-

kich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego (w tym zgłaszania swoich propozycji związa-

nych z tematyką godzin wychowawczych), umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania wła-

snych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej i przeprowadzania audycji radio-

wych; 

e) prawo do reprezentowania szkoły w imprezach środowiskowych i pozaszkolnych; 

f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw-

kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozu-

mieniu z Dyrektorem; 

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego w porozumieniu z Dyrek-

torem. 
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10. Członek Samorządu Szkolnego ma prawo do: 

a) przedstawienia wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, podczas posiedzenia Rady Pe-

dagogicznej i Rady Rodziców, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Rady Peda-

gogicznej 

b) udziału w pracach nad Statutem Szkoły. 

 

II. Główne zadania Rady Samorządu Klasowego 

 

1. Do głównych zadań Rady Samorządu Klasowego należy: 

a) uczestnictwo w organizacji życia klasy i w rozwiązywaniu jej problemów wewnętrz-

nych, we współpracy z wychowawcą klasy; 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli. 

2. Rada Samorządu Klasowego jest łącznikiem pomiędzy klasą a Samorządem Szkolnym 

oraz pomiędzy klasą a wychowawcą i nauczycielami w niej uczącymi. 

3. Rada Samorządu Klasowego ma obowiązek aktywnego działania i współpracy z Samorzą-

dem Szkolnym, w szczególności w zakresie: 

a) organizacji, nadzoru i realizacji zadań powierzonych klasie przez Samorząd Szkolny; 

b) dążenia do wzmożonej aktywności klasy na forum szkoły.  

4. Rada Samorządu Klasowego ma prawo występowania do Samorządu Szkolnego o pomoc 

w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych w klasie. 

 

III. Główne zadania Samorządu Szkolnego 

 

1. Do głównych zadań Samorządu Szkolnego należy: 

a) koordynowanie działań Samorządu Uczniowskiego; 

b) współorganizowanie imprez wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowaw-

czej szkoły; 

c) współorganizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z Dyrektorem; 

d) integrowanie społeczności szkolnej, w tym wprowadzenie w życie szkolne uczniów 

klas pierwszych; 

e) reprezentowanie interesów ucznia; 

f) współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców; 

g) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję; 

h) powoływanie sekcji do wykonywania określonych zadań.  

2. W skład sekcji mogą wchodzić wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunem Samorządu Uczniow-

skiego koordynuje prace wszystkich sekcji. 
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IV. Główne zadania Rzecznika Praw Ucznia 

 

1. Do głównych zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:  

a) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole; 

b) propagowanie praw ucznia i dziecka; 

c) współpraca z Radą Samorządu Uczniowskiego w zakresie upowszechniania praw 

i obowiązków ucznia; 

d) prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych między uczniami a nauczycie-

lami. 

 

V. Tryb wyboru i odwoływania Rady Samorządu Klasowego 

 

1. W wyborach Rady Samorządów Klasowych mają prawo brać udział wszyscy uczniowie 

danej klasy.  

2. Wyboru Rad Samorządów Klasowych dokonuje się najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów klasy. Wybory te są 

tajne, bezpośrednie i równe. 

3. Odwołanie Rady Samorządu Klasowego (lub jej członka), w przypadku, jeśli nie wywią-

zuje się on ze swoich obowiązków lub z innych uzasadnionych przyczyn, dokonuje się na 

wniosek uczniów danej klasy, wychowawcy klasy, Rady Samorządu Uczniowskiego, 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora. Głosowanie od-

bywa się w sposób tajny przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów klasy.  

4. Członkowie Rady Samorządu Klasowego (lub cała Rada) sami mogą zrezygnować z dzia-

łalności w Samorządzie.  

5. Powołanie nowej Rady Samorządu Klasowego (lub jego członka) następuje w ciągu 7 dni 

od odwołania poprzedniej Rady Samorządu Klasowego (lub jego członka) przy obecności 

co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów klasy. 

 

VI. Tryb wyboru i odwoływania Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

1. W wyborach Rady Samorządu Uczniowskiego mają prawo uczestniczyć wszyscy ucznio-

wie klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 10 STO oraz Gimnazjum nr 27 STO. 

2. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w pierwszych dniach października 

i poprzedzone są kampanią wyborczą. 

3. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie klas 5-7 Szkoły Podsta-

wowej nr 10 STO oraz klas 2 Gimnazjum nr 27 STO, którzy na koniec poprzedniego roku 

szkolnego uzyskali minimum dobrą ocenę z zachowania. 

4. Uczniowie mogą przystępować do wyborów w komitetach wyborczych lub pojedynczo. 

Komitety mogą składać się maksymalnie z 4 uczniów. 

5. Kandydaci dostarczają Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego swoje programy wybor-

cze w formie pisemnej do końca września. Od tego momentu aż do dnia prezentacji pod-

czas ogólnoszkolnej imprezy wyborczej mogą oni prowadzić kampanię wyborczą. 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek poinformować kandydatów do Rady 

Samorządu Szkolnego o terminie wyborów z tygodniowym wyprzedzeniem. 
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7. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są tajne, bezpośrednie i równe. 

8. Na czas wyborów, spośród Członków Samorządu Uczniowskiego niekandydujących 

w wyborach, powoływana jest komisja wyborcza, która wraz z Opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki. 

9. W czasie wyborów wyłonieni zostają członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego. Zo-

stają nimi osoby, które zebrały największą liczbę głosów w wyborach. 

10. Kandydat lub komitet, który wygrał ma prawo wziąć do koalicji innego kandydata lub inny 

komitet startujący w wyborach. 

11. Kadencja Samorządu Szkolnego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok, czyli 

do dnia powołania nowego Samorządu Szkolnego. 

12. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego (lub cała Rada) mogą zostać odsunięci od 

pełnienia swojej funkcji, jeżeli ich zachowanie jest niegodne członka Samorządu Szkol-

nego, jeśli nie wywiązują się oni z powierzonych im obowiązków lub z innych uzasadnio-

nych przyczyn, na wniosek Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej 

lub Dyrektora. Decyzję o odwołaniu Członka Rady Samorządu (lub całej Rady Samo-

rządu) podejmują uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 10 STO oraz Gimnazjum nr 

27 STO w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim, przy obecności co najmniej 2/3 

ogólnej liczby ogólnej uczniów. Osoby, w których sprawie odbywa się głosowanie nie 

uczestniczą w nim.  

13. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego (lub cała Rada) mogą zostać odsunięci od 

pełnienia swojej funkcji jeśli otrzymają ocenę nieodpowiednią jako miesięczną ocenę za-

chowania. W takim wypadku decyzję o odwołaniu Członka Rady Samorządu Uczniow-

skiego (lub całej Rady) podejmuje Rada Pedagogiczna, przy obecności  

co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków tej Rady.  

14. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego (lub cała Rada) sami mogą zrezygnować 

z działalności w Samorządzie.  

15. Powołanie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego (lub jej członka) następuje w ciągu 1 

dnia od podjęcia decyzji w sprawie odwołania poprzedniej Rady. W skład nowej Rady 

Samorządu wchodzą osoby, które w październikowych Wyborach Rady Samorządu uzy-

skały kolejno największą ilość głosów. 

 

VII. Wybór, kadencja i zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego zostaje wybrany w głosowaniu tajnym, równym 

i bezpośredni, które odbywa się wraz z wyborami do Rady Samorządu Uczniowskiego.  

2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który w głosowaniu zdobył 

największą liczbę głosów, a jego zastępcą nauczyciel, który zdobył drugą w kolejności 

liczbę głosów. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia funkcji opiekuna. W takiej sytu-

acji funkcja opiekuna przypada nauczycielowi, który zdobył odpowiednio kolejne miejsce 

w głosowaniu. 

3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 

jeden rok, czyli do dnia powołania nowego Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

4. Główne zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 

a) służenie swoją pomocą i doświadczeniem pracy; 
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b) monitorowanie prac Samorządu Szkolnego, w tym dbanie, by były one zgodne ze 

Statutem Szkoły; 

c) uczestniczenie w zebraniach Samorządu Szkolnego z głosem doradczym; 

d) przedstawianie Samorządowi Szkolnemu wniosków i propozycji; 

e) wnioskowanie o zwołanie zebrania Samorządu Szkolnego, ilekroć uzna to  

za konieczne; 

f) pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobieganie konflik-

tom między uczniami a nauczycielami; 

g) reprezentowanie Samorządu Szkolnego na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo zgłaszania propozycji Samorządowi 

Szkolnemu, do których w ciągu 3 dni Samorząd musi się ustosunkować. 

 

VIII. Organizacja pracy Samorządu Szkolnego  

 

1. Samorząd Szkolny jest samorządny, samodzielny i niezależny. 

2. Plan pracy Samorządu Szkolnego opracowywany jest na początku każdej kadencji Rady 

Samorządu Uczniowskiego (w terminie do tygodnia od momentu ogłoszenia wyników wy-

borów) i korygowany na bieżąco. 

3. Zebrania Rady Samorządu Szkolnego odbywają się cyklicznie, według bieżących potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. Zebrania Samorządu Szkolnego odbywają się cyklicznie, według bieżących potrzeb, jed-

nak nie rzadziej niż co 2 miesiące. 

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Klasy i/ lub Wiceprzewodniczącego Klasy 

wychowawca może oddelegować na zebranie Samorządu Szkolnego innego ucznia lub 

uczniów, którzy w zastępstwie będą reprezentować klasę. 

6. Zebrania prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w obecności Opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 

7. Zebrania są protokołowane. 

8. Systematycznie prowadzona jest dokumentacja działalności Samorządu Szkolnego, w tym 

sprawozdania z posiedzeń rady, relacje i fotorelacje z ważnych wydarzeń organizowanych 

przez Samorząd Szkoły. Sporządzany jest również semestralny raport z działalności Sa-

morządu Szkolnego. 

9. Wszelkie uchwały podejmowane są w trybie jawnym, większością głosów, przy obecności 

co najmniej 2/3 członków Samorządu Szkolnego. 

10. Uchwała obowiązuje wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego nawet, jeśli głoso-

wali oni przeciwko tej uchwale. 

11. Przewodniczący lub inny członek Samorządu Uczniowskiego zapoznaje Dyrektora lub 

jego zastępcę ze wszystkimi uchwałami Samorządu Uczniowskiego. 

12. Dyrektor Szkoły ma prawo uczestniczyć w zebraniach Samorządu Szkolnego z głosem do-

radczym. 

13. Dyrektor ma prawo zgłaszania propozycji Samorządowi Szkolnemu, do których w ciągu 

7 dni Samorząd musi się ustosunkować. 
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14. Pedagog Szkolny oraz Psycholog Szkolny ma prawo zgłaszania Samorządowi Szkolnemu 

propozycji dotyczących realizacji przez Samorząd uczniowskich statutowych praw  

i obowiązków. 

15. Samorząd Szkolny ma prawo gromadzić fundusze na swoją działalność. W takim przy-

padku Rada Samorządu Uczniowskiego przygotowuje semestralny raport o wykorzystaniu 

funduszy Samorządu, który stanowi integralną część semestralnego raportu Samorządu 

Szkolnego. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Samorząd Uczniowski nie może naruszać kompetencji innych organów szkoły. 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego może ulec zmianie w części lub całości na wniosek 

Członków Samorządu Szkolnego, Opiekuna Samorządu Szkolnego, Rady Pedagogicznej 

lub Dyrekcji. 

3. Wnioskodawca w ciągu tygodnia od złożenia wniosku musi przedstawić poprawki lub 

nową wersję Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Radzie Samorządu Uczniowskiego. 

4. Rada Pedagogiczna i Rada Samorządu Uczniowskiego opiniują wszelkie poprawki do Re-

gulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

5. Decyzja o wprowadzeniu zmian w życie podejmowana jest większością głosów przy obec-

ności co najmniej 2/3 członków Samorządu Szkolnego, który występuje w imieniu Samo-

rządu Uczniowskiego. 

6. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego dokonywane są w ciągu 3 dni od ich 

zatwierdzenia.  


