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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WODZISŁAWIU Śl. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śl. działa Samorząd Uczniowski (zwany dalej 

„Samorządem”). 

2. Samorząd tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. 

§ 2 

Samorząd działa w granicach prawa uwzględniając przepisy: art. 55 ustawy z dn. 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

§ 3 

Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun samorządu, to jest nauczyciel wybrany 

przez uczniów w demokratycznych wyborach, a także wychowawca klasy w odniesieniu do samorządu 

klasowego. 

Rozdział 2 

Cele i zadania 

§ 4 

1. Celem Samorządu jest kształtowanie postawy polegającej na świadomym kierowaniu swoim 

zachowaniem przez uczniów, wyrażającym się zarówno w przejawianiu inicjatywy w formułowaniu i 

realizacji celów, jak również współdziałanie z grupą, utożsamianiu się z jej zadaniami w zgodzie z 

zasadami współżycia społecznego. 

2. Realizacja celu określonego w ust. 1, powinna być połączona z kształtowaniem poczucia patriotyzmu, 

odpowiedzialności za własne czyny, poczuciem tolerancji dla cudzych poglądów i przekonań, 

kultywowaniu i wzbogacaniu tradycji. 

§ 5 

Do zadań Samorządu należy szczególnie: 
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1) kształtowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 1, 

2) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, 

3) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom właściwych warunków do nauki i 

opiniowaniu wniosków dotyczących udzielania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji finansowej, 

4) pomoc w organizacji zajęć służących rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki, 

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku 

rówieśniczym, 

6)  zapobieganie konfliktom, rozstrzyganie sporów między uczniami, 

7) organizowanie kontaktów z samorządami i społecznościami uczniów innych szkół. 

Rozdział 3 

Uprawnienia 

§ 6 

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 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 gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i rzecznika praw ucznia. 

2. Samorząd ma prawo do tworzenia własnych funduszów i dysponowania nimi w porozumieniu z 

opiekunem. 

3. Na prośbę Dyrektora Samorząd może uczestniczyć w decyzjach władz szkolnych w sprawach 

przyznawania stypendiów i zasiłków pieniężnych. Na zaproszenie Dyrektora szkoły przedstawiciele 

Samorządu uczestniczą z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeżeli 

przedmiotem tych posiedzeń są sprawy wychowawcze i opiekuńcze.  

4. Samorząd może udzielić poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna. 

5. Samorząd może udzielić uczniowi nagany. 
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Rozdział 4 

Organy Samorządu 

§ 7. Kształt samorządu 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. 

2. Na czele organizacji stoją Przewodniczący wszystkich oddziałów za wyjątkiem klas nauczania 

początkowego. 

3. W Samorządzie Uczniowskim działają sekcje: porządkowa, kulturalna, informacyjna, organizacyjna, 

sportowa, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Rada Uczniów, Prezydium Samorządu, Sąd 

Koleżeński lub inne wedle potrzeb. 

4. Każdy z członków Samorządu może jednocześnie pełnić tylko jedną funkcję spośród: 

Przewodniczący Samorządu, Skarbnik, Przewodniczący Sekcji, Zastępcy Przewodniczącego, 

zastępcy Przewodniczącego Sekcji. 

5. Nadzór nad funkcjonowaniem samorządu Szkoły Podstawowej nr 1 sprawuje Przewodniczący SU 

szkoły. 

§ 8. Samorządy klasowe 

1. Samorządy klasowe są wybierane przez społeczność każdej klasy na początku roku szkolnego. 

2. W skład Samorządu klasowego wchodzą: 

1) Przewodniczący, 

2) Zastępca Przewodniczącego, 

3) Skarbnik. 

3. Kadencja Samorządu klasowego trwa jeden rok szkolny. 

4. W uzasadnionych przypadkach społeczność klasowa ma prawo dokonania zmian w składzie 

Samorządu klasowego. 

§ 9. Wybory Przewodniczącego 

1. Ogół uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 wybiera w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Skarbnika. 

2. Wybory odbywają się zawsze w terminie pomiędzy 15 a 30 września nowego roku szkolnego. 

3. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu 

przez uczniów wchodzących w skład Komisji Wyborczej. 

6. W skład Komisji Wyborczej wchodzą wytypowani przez klasy uczniowie klas programowo 

najstarszych w danej jednostce szkoły. 

7. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie za wyjątkiem tych, którzy znacząco naruszyli 

Regulamin Szkolny i odebrano im prawo do głosowania. 

§ 10. Rada Uczniów 
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1. W skład Rady Uczniów wchodzą: Przewodniczący Samorządów Klasowych, członkowie Prezydium 

Samorządu, Skarbnik Samorządu, zastępcy Przewodniczących Sekcji. 

2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów (z wyjątkiem § 10 ust. 6 i § 11 ust. 

13). 

3. Rada Uczniów jest jedynym organem mogącym wprowadzać zmiany w Regulaminie Samorządu (z 

wyjątkiem ust. 5). 

4. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.  

5. W szczególnych wypadkach, na wniosek co najmniej 40 % członków Rady Uczniów i za aprobatą 

Przewodniczącego Samorządu, może zostać przeprowadzone referendum wśród wszystkich 

uczniów szkoły. Wyniki referendum są dla Samorządu wiążące. 

6. Rada Uczniów ma prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu, jeżeli votum nieufności wobec 

jego osoby poprze co najmniej 70 % członków Rady Uczniów. 

7. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi 

przepisami. 

8. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 60 % wszystkich 

członków Rady Uczniów. 

9. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach Samorządu. 

Nagminna nieobecność przedstawicieli danej klasy na zebraniach SU może skutkować 

wykluczeniem uczniów tej klasy z uczestnictwa w planowanych imprezach i działaniach, a także 

punktami ujemnymi w ocenie zachowania na wniosek Przewodniczącego Szkoły lub opiekuna 

Samorządu. 

10. Przewodniczący klas i ich zastępcy mogą zostać dyscyplinarnie wykluczeni z Rady Uczniów na czas 

określony, bądź nieokreślony na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Uczniowskiej, 

Przewodniczącego, Zastępcy, Skarbnika, uczniów szkoły oraz Prezydium Samorządu. 

11. Przewodniczący klas mają obowiązek informować z wyprzedzeniem Przewodniczącego Samorządu 

o imprezach organizowanych przez ich zespoły klasowe. 

§ 11. Przewodniczący Samorządu 

1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów. Kandydować na 

stanowisko Przewodniczącego Samorządu może każdy uczeń szkoły, który na koniec poprzedniego 

roku szkolnego otrzymał minimum dobrą ocenę zachowania, uczeń, którzy w żaden znaczący 

sposób nie naruszył regulaminu obowiązującego w szkole. 

2. Przewodniczący Samorządu koordynuje działanie Sekcji i Skarbnika. 

3. W przypadku, gdy  Prezydium  bądź  Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na 

równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący. 

4. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok szkolny od wyborów do wyborów. 

5. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem 

kadencji.  
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6. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego 

obowiązki przejmuje osoba wskazana przez byłego Przewodniczącego Samorządu po 

przegłosowaniu przez Radę Uczniów. 

7. Jeżeli kandydat wskazany przez byłego Przewodniczącego nie uzyska co najmniej 40 % głosów 

członków Rady Uczniów, nowym Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska co najmniej 50 % 

poparcia Rady Uczniów. 

8. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska 50 % głosów, odbywa 

się druga tura wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

9. Gdy Przewodniczący zostaje odwołany w trakcie trwania kadencji przez Radę Uczniów traci prawo 

wyznaczenia kandydata na swego następcę. 

10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Samorząd wybiera nowego Przewodniczącego 

zgodnie z procedurą opisaną w ust. 7 i 8 z pominięciem głosowania nad akceptacją kandydatury 

osoby poleconej przez byłego Przewodniczącego. 

11. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Szkolnego odbywa się na pierwszym zebraniu po 

przyjęciu dymisji lub po odwołaniu ostatniego Przewodniczącego. Do czasu zebrania funkcję 

Przewodniczącego obejmuje jego zastępca. 

12. Przewodniczący ma obowiązek wybrać swego zastępcę. Wybór ten nie podlega dyskusji. 

13. Zastępca może być odwołany przez Radę Uczniów, jeżeli wniosek taki poprze minimum 70 % 

członków Rady Uczniów. 

§ 12. Prezydium Samorządu 

1. W skład Prezydium Samorządu wchodzą: Przewodniczący Samorządu Szkolnego, Zastępcy 

Przewodniczącego i Przewodniczący Sekcji. 

2. Prezydium Samorządu jest głównym organem wykonawczym Samorządu. 

3. Prezydium Samorządu podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach nie związanych ze zmianą 

Regulaminu Samorządu i uchwał przez niego podjętych. 

4. Prezydium może zawetować uchwałę podjętą przez Radę Uczniów (z wyjątkiem § 10 ust. 5 i 

skierować ją do ponownego rozpatrzenia. Veto Prezydium zostaje odrzucone, jeżeli przeciwko niemu 

opowie się przynajmniej 60 % ogółu członków Rady Uczniów. 

5. Prezydium podejmuje decyzje większością głosów. 

§ 13. Skarbnik 

1. Skarbnik Samorządu jest powołany przez Radę Uczniów na jednoroczną kadencję. 

2. Zadaniem Skarbnika jest zarządzanie pieniędzmi Samorządu przez poszukiwanie sponsorów, a 

także kontrolowanie wydatków i prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń: przychodów i 

rozchodów pieniędzy. 

3. Skarbnik Samorządu jest osobą odpowiedzialną za finansowe zadania powierzone mu przez 

Samorząd Uczniowski. 
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4. Do wydawania decyzji Skarbnikowi jest upoważniony Przewodniczący Samorządu. 

5. Skarbnik może odmówić wypłaty pieniędzy, chyba że zostało to wcześniej przegłosowane przez 

Radę Uczniów. 

6. Przewodniczący lub każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Szkolny do pobrania funduszy 

od Skarbnika Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązana do rozliczenia się z ww. kwoty. 

7. Skarbnik ma obowiązek na koniec kadencji rozliczyć się z powierzonych mu funduszy Samorządu 

przed Prezydium Samorządu. 

8. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji. 

9. Skarbnik może zostać odwołany przez Radę Uczniów. 

§ 14. Zebranie Samorządu 

1. Zebrania Rady Uczniów odbywają się raz w tygodniu, w określony dzień. 

2. Przewodniczący Samorządu, zastępca, Skarbnik lub inny członek Prezydium Samorządu w 

uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań Rady Uczniów podczas 

przerw lekcyjnych. 

3. Opiekun Samorządu ma prawo na wniosek Przewodniczącego, członków Rady Uczniów lub 

Prezydium Samorządu w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebranie Rady Uczniów 

lub Prezydium Samorządu w czasie zajęć lekcyjnych. 

4. Zebrania Rady Uczniów są protokołowane a protokoły z zebrań udostępniane na życzenie Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 1 lub Rady Pedagogicznej (z wyjątkiem ust. 5). 

5. Rada Uczniów może ustanowić zebranie tajnym. 

6. Dyrektor szkoły winien być powiadomiony przez Przewodniczącego o zebraniu Rady Uczniów co 

najmniej na 2 dni przed jego terminem. 

§ 15. Opiekun Samorządu 

1. Opiekun Samorządu jest głosem doradczym organów Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opiekun jest wybierany w tym samym czasie co Przewodniczący Samorządu.. 

3. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do ewentualnego, podyktowanego konieczności 

zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu, za zgodą nauczyciela 

prowadzącego daną lekcję. 

4. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. 

5. Opiekun może zostać odwołany przez Radę Uczniów. 

§ 16. Przewodniczący Sekcji Porządkowej 

1. Przewodniczący Sekcji Porządkowej jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego 

Samorządu za zgodą Rady Uczniów. 

2. Kadencja Przewodniczącego Sekcji Porządkowej upływa wraz z upływem kadencji 

Przewodniczącego. 
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3. Przewodniczący Sekcji jest powoływany na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego w nowym 

roku szkolnym. 

4. Jeżeli Rada Uczniów nie wyrazi zgody na obsadzenie funkcji Przewodniczącego Sekcji Porządkowej 

przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Samorządu, wówczas Przewodniczący ma 

obowiązek przedstawienia innej kandydatury. Jeżeli druga kandydatura także nie uzyska poparcia 

Rady Uczniów, Przewodniczący Samorządu jest uprawniony do obsadzenia ww. stanowiska bez 

zgody Rady. 

6. Przewodniczący Sekcji Porządkowej ma obowiązek powołać swojego zastępcę w terminie 15 dni od 

rozpoczęcia urzędowania. 

7. Przewodniczący Sekcji Porządkowej wraz z wybranym przez siebie zespołem koordynuje porządek w 

szkole, sprawdzanie zmiennego obuwia w okresie zimowym organizuje dyżury w szatni, zleca drobne 

naprawy sprzętu szkolnego w ramach praktycznej nauki zawodu, koordynuje sprzątanie po imprezach 

szkolnych. 

8. Sekcja Porządkowa prowadzi akcje informacyjne mające na celu upowszechnianie znajomości praw 

i obowiązków ucznia. 

9. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Sekcji Porządkowej może podać się do dymisji. 

§ 17. Przewodniczący Sekcji Kulturalnej 

1. Przewodniczący Sekcji Kulturalnej jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego 

Samorządu za zgodą Rady Uczniów. 

2. Kadencja Przewodniczącego Sekcji Kulturalnej upływa wraz z upływem kadencji Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący Sekcji jest powoływany na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego w nowym 

roku szkolnym. 

4. Jeżeli Rada Uczniów nie wyrazi zgody na obsadzenie funkcji Przewodniczącego Sekcji Kulturalnej 

przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Samorządu, wówczas Przewodniczący ma 

obowiązek przedstawienia innej kandydatury. Jeżeli druga kandydatura także nie uzyska poparcia 

Rady Uczniów, Przewodniczący Samorządu jest uprawniony do obsadzenia ww. stanowiska bez 

zgody Rady. 

5. Przewodniczący Sekcji Kulturalnej ma obowiązek powołać swojego zastępcę w terminie 15 dni od 

rozpoczęcia urzędowania. 

6. Przewodniczący Sekcji Kulturalnej wraz z wybranym przez siebie zespołem organizuje i nadzoruje 

imprezy kulturalne i sportowe. 

7. Przewodniczący Sekcji Kulturalnej powinien być informowany o imprezach organizowanych przez 

zespoły klasowe za pośrednictwem Przewodniczących Samorządów Klasowych. 

8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Sekcji Kulturalnej może podać się do dymisji. 

§ 18. Przewodniczący Sekcji Informacyjnej 
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1. Przewodniczący Sekcji Informacyjnej jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego 

Samorządu za zgodą Rady Uczniów. 

2. Kadencja Przewodniczącego Sekcji Informacyjnej upływa wraz z upływem kadencji 

Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący Sekcji jest powoływany na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego w 

nowym roku szkolnym. 

4. Jeżeli Rada Uczniów nie wyrazi zgody na obsadzenie funkcji Przewodniczącego Sekcji 

Informacyjnej przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Samorządu, wówczas 

Przewodniczący ma obowiązek przedstawienia innej kandydatury. Jeżeli druga kandydatura także 

nie uzyska poparcia Rady Uczniów, Przewodniczący Samorządu jest uprawniony do obsadzenia 

ww. stanowiska bez zgody Rady. 

5. Przewodniczący Sekcji Informacyjnej ma obowiązek powołać swojego zastępcę w terminie 15 dni 

od rozpoczęcia urzędowania. 

6. Przewodniczący odpowiada za przepływ informacji w szkole. 

7. Przewodniczący wybiera ośmioosobowy zespół odpowiadający za kontakt z uczniami 

poszczególnych szkół działających w zespole. 

8. Przewodniczący jest osobą odpowiedzialną za zbieranie informacji niezbędnych do 

przeprowadzania opiniowania nauczycieli. 

9. Przewodniczący Sekcji nadzoruje akcję "Skrzynka Kontaktowa". 

10. Sekcja Informacyjna powinna prowadzić akcję informacyjną dotyczącą podejmowanych przez 

Samorząd działań. 

10. Sekcja Informacyjna przekazuje ogółowi uczniów i członkom Rady Uczniów informacje od członków 

Prezydium, Skarbnika i Opiekuna Samorządu. 

11. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Informacyjnej może podać się do dymisji. 

Rozdział 5 

Fundusze 

§ 19 

1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. 

2. Dysponentami funduszów są: Rada Uczniów i Samorządy klasowe, każda we właściwym zakresie. 

3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem, a w sprawach poważniejszych 

wydatków również na podstawie uchwały właściwej rady. 

§ 20 

1. Fundusze samorządu tworzy się: 

1) z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, 
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2) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, sponsorów, inne 

organizacje i instytucje. 

2. Operacje finansowe i dokumentację prowadzić należy zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi 

w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji. 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

§ 21 

1. Regulamin niniejszy został zaktualizowany i zatwierdzony przez Radę Uczniów 26.09.2017, 

zatwierdzony przez opiekuna samorządu 29.09.2017 oraz przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

29.09.2017. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. 

4. Odpis regulaminu otrzymują: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zaś oryginał regulaminu 

przechowuje opiekun Samorządu. 


