
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Aleksandra Janowskiego 

w Bolesławcu 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie:  

  

0 a) art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148) ogłoszonej dnia 19 czerwca 2019 roku obowiązującej od 

dnia 21 maja 2019 roku. 

 

 

§ 1. Samorząd Uczniowski 

 

1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd 

jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwila odejścia 

ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu 

oraz jego władz.  

2. Samorząd Szkolny jest współgospodarzem Szkoły. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

§ 2. Zadania Samorządu 

 

Główne zadania Samorządu to: 

 

1. Reprezentowanie uczniów wobec organów Szkoły. 



2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących 

zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych zadań Szkoły. 

3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego 

włączanie się w działalność Szkoły. 

4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z 

potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły. 

5. Integracja społeczności szkolnej. 

6. Włączanie się do akcji humanitarnych. 

7. Dbałość o dobre imię i honor Szkoły. 

 

 

§ 3. Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

 

1. Samorząd Klasowy w składzie: 

a) Przewodniczący; 

b) Zastępca Przewodniczącego; 

c) Skarbnik. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Rady 

SU; 

b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego; 

c) Skarbnik; 

d) Sekretarz. 

3. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe 

wybierane w poszczególnych oddziałach. 



4. Dla realizacji swoich zadań Rada SU może powoływać sekcje stałe lub 

doraźne. Podczas powoływanie sekcji Rada określa jej nazwę, zakres 

działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego 

odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji 

może zostać każdy uczeń szkoły. 

5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i 

dyrekcji, przewodniczy zebraniom. 

6. Zadaniem Rady jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak 

najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali 

swych działaczy trafnie. 

7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to 

doradza, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na 

forum Rady Pedagogicznej. 

 

§ 4. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Klasowy: 

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Radą SU; 

b) organizuje życie klasy (imprezy i wydarzenia pozalekcyjne); 

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy; 

d) organizuje pomoc koleżeńska przy udziale wychowawcy. 

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego; 

b) czuwa nad terminową realizacją planu pracy; 

c) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych; 

d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów; 

e) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców w ramach swoich kompetencji; 



f) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§ 5. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 stanu klasy na początku 

roku szkolnego. 

2. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków 

Samorządów Klasowych w ciągu roku oraz na swój wniosek oraz gdy 

funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać 

odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie 

dokonuje się wyboru innego kandydata. 

3. Tryb wyboru Rady SU: 

a) w wyborach biorą udział przedstawiciele Samorządów Klasowych w 

głosowaniu równym, tajnych i powszechnym; 

b) członkami Rady zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów; 

c) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU; 

d) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok szkolny. 

4. Wybory Rady SU powinny zakończyć się do końca września roku 

szkolnego, w którym odbywają się wybory. 

 

§ 6. Finanse Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody: 

a) z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży ciasta, ozdób itp.; 

b) z organizacji imprez i uroczystości szkolnych; 

c) ze środków przekazanych przez sponsorów; 



d) z innych źródeł. 

2. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Samorząd nie prowadzi 

osobnego rachunku bankowego. 

3. Zebrane środki pieniężne przeznaczane są na cele zadań Samorządu 

Uczniowskiego lub akcje charytatywne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


