
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.) oraz Statutu Szkoły i niniejszego

Regulaminu. 

§ 2

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

1) na szczeblu klasy: Samorządy Klasowe,

2) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego.

4. Samorząd reprezentuje uczniów wobec Dyrektora Szkoły, nauczycieli i rodziców.

Cel główny

§ 3

Celem  działania  Samorządu  jest  reprezentowanie  ogółu  uczniów,  rozwijanie

samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania

opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.



Cele szczegółowe

§ 4

1. Samorząd Uczniowski ma na celu:

1) podejmowanie działań prowadzących do doskonalenia funkcjonowania szkoły, 

2) reprezentowanie  ogółu  uczniów  wobec  innych  organów  szkoły  oraz  instytucji

pozaszkolnych,

3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

4) stwarzanie warunków do aktywności społecznej i samodyscypliny uczniów,

5) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

6) uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią,

7) uczenie się oraz propagowanie demokratycznych form współżycia,

8) uczenie się odpowiedzialności, rozumienie odrębności przekonań i tolerancji,

9) realizowanie  zadań  związanych  z  edukacją  społeczną,  zdrowotną,  regionalną  i

ekologiczną. 

ROZDZIAŁ II

Zadania Samorządu Uczniowskiego

§ 5

1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy przede wszystkim:

1) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

2) organizowanie życia szkolnego, rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej

i  rozrywkowej  zgodnie  z  potrzebami  uczniów  i  możliwościami

organizacyjnymi szkoły,

3) reprezentowanie ogółu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. ks.

Jana Twardowskiego w Radomiu,

4) organizacja i udział w akcjach charytatywnych,

5) współpraca z zespołem redakcyjnym gazetki  szkolnej  w celu informowania

uczniów o swojej działalności,

6) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły opinii i potrzeb uczniów,



7) współdziałanie  z  Dyrektorem  Szkoły  w  zapewnieniu  uczniom  należytych

warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od

zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych, 

8) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce,

9) dbanie o mienie szkoły,

10) rozwijanie  demokratycznych  form  współżycia,  współdziałania  uczniów  i

nauczycieli, 

11) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny, 

12) organizowanie  społeczności  uczniowskiej  do  jak  najlepszego  spełniania

obowiązków szkolnych. 

Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego

§ 6

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego,

którą tworzy Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządy Klasowe.

2. Samorząd Klasowy składa się z : 

1) przewodniczącego,

2) wiceprzewodniczącego,

3) skarbnika – sekretarza.

3. Sposób  wyboru  Samorządu  Klasowego  określają  uczniowie  poszczególnych  klas

wraz z wychowawcą.

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:

1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej Nr 21 im.

ks. Jana Twardowskiego,

2) zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

3) sekretarz Samorządu Uczniowskiego.

5. W celu realizacji swoich działań Rada Samorządu Uczniowskiego może powoływać

zespoły zadaniowe (sekcje). 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

§ 7



1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej  

wnioski  i  opinie  we wszystkich  sprawach  szkoły,  a  w szczególności  dotyczących

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo  do  zapoznania  się  z  programem  nauczania,  jego  treścią,  celami  i

stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo  do  organizowania  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania

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 szkoły i w porozumieniu z Dyrektorem,

6) prawo  do  wyboru  nauczyciela  pełniącego  rolę  opiekuna  Samorządu

Uczniowskiego.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

§ 8

1. Samorząd Klasowy:

1) reprezentuje klasę,

2) organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,

3) informuje  klasę  o  postanowieniach  i  pracach  Rady  Samorządu

Uczniowskiego,

4) uczestniczy  w  pracach  organizowanych  przez  Radę  Samorządu

Uczniowskiego.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:

1) uchwala Regulamin SU,

2) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

3) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego,

4) współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,

5) wspólnie  z  opiekunem  opracowuje  roczny  Plan  Pracy  Samorządu

Uczniowskiego,

6) zatwierdza Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny,



7) realizuje zadania zaplanowane na dany rok szkolny,

8) reprezentuje  ogół  uczniów  wobec  innych  organów  szkoły  oraz  instytucji

pozaszkolnych.

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

1) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

2) opiniuje  w  sprawach  dotyczących  funkcjonowania  szkoły  w  ramach

kompetencji Samorządu Uczniowskiego,

3) przyjmuje wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego,

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

Rodziców w ramach swoich kompetencji.

ROZDZIAŁ III

Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

§ 9

1) Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą Samorządy Klasowe.

2) W trzecim tygodniu września ( po wyborach Samorządów Klasowych) odbywa się

pierwsze zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego.

3) Kandydatów  do  Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego  zgłaszają  członkowie  Rady.

Kandydatem  na przewodniczącego może być uczeń (uczennica)  z klas IV - VIII,

który  w  poprzednim  roku  szkolnym  otrzymał  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę

zachowania.

4) Spośród  członków  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  powołana  zostaje  komisja

wyborcza składająca się z czterech uczniów – reprezentantów różnych klas, którzy nie

kandydują w wyborach.

5) Do zadań komisji wyborczej należy:

1) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,

2) zapoznanie się z trybem przeprowadzania wyborów,

3) sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów i wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń,

4) wspólnie z opiekunem Samorządu Szkolnego ustalenie terminu wyboru Zarządu, 

przygotowanie i organizacja wyborów,

5) przeliczenie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania, 

6) podanie wyników wyborów do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.



6) Prezentacja kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez:

1) przedstawienie krótkiej charakterystyki kandydata,

2) zaprezentowanie programu wyborczego (w formie plakatu)  na tablicy ogłoszeń

lub miejscu wskazanym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

3) inne formy prezentacji kandydatów, które wymagają zgody opiekuna Samorządu

Uczniowskiego. 

7) Wybór członków Zarządu odbywa się poprzez tajne głosowanie.  

8) Każdy uczeń kl. III – VIII uprawniony jest do głosowania.

9) Głosować można tylko na jednego kandydata.

1) Przewodniczącym szkoły zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

2) Zastępcą  przewodniczącego  zostaje  osoba,  która  uzyskała  drugą  w  kolejności

liczbę głosów.

10)  Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.

11)  Przewodniczący  klas  III  reprezentują  w  Radzie  Samorządu  Uczniowskiego

wszystkich uczniów klas I-III.

12)  Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu

ustalenia kolejnych wyników wyborów. 

Odwoływanie członków Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 10

1. W  przypadku  niespełniania  właściwie  swoich  zadań  w  ciągu  roku  lub  na  swój

wniosek uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. 

2. W takiej sytuacji:

1) w przypadku  członka  Samorządu  Klasowego  dokonuje  się  wyboru  innego

kandydata,

2) w  przypadku  członka  Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego  powołuje  się

kolejną  osobę  z  listy,  która  uzyskała  największą  liczbę  głosów  podczas

wyborów.

ROZDZIAŁ IV



Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§ 11

1. Do zadań opiekuna Samorządu Uczniowskiego należą:

1) czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,

2) wspieranie działań Samorządu,

3) pomoc w planowaniu i realizacji zadań Samorządu,

4) pośredniczenie między uczniami i nauczycielami,

5) pomoc  w  przygotowaniu  sprawozdań  z  działalności  Samorządu

Uczniowskiego.

§ 12 

1. Na opiekuna Samorządu Uczniowskiego kandydują nauczyciele  wytypowani  przez

Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów. 

3. Wybory opiekuna są równe, tajne i bezpośrednie.

4. Wybory odbywają się w trzecim tygodniu września.

5. W wyniku głosowania:

1) opiekunem  Samorządu  Uczniowskiego  zostaje  nauczyciel,  który  uzyskał

największą liczbę głosów,

2) pozostali  nauczyciele  –  spośród  wytypowanych  przez  Dyrektora  Szkoły

w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  –  pełnią  funkcję  współopiekunów

Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

7. Opiekun  Samorządu  Uczniowskiego  w  uzasadnionych  przypadkach  może  złożyć

rezygnację  z  pełnionej  funkcji.  Na jego  miejsce  Rada  Samorządu  Uczniowskiego

wybiera  nowego  opiekuna.  W  przypadku  braku  możliwości  wybrania  opiekuna

Samorządu Dyrektor Szkoły powierza tę funkcję wyznaczonemu nauczycielowi. 



ROZDZIAŁ V

Tryb i zasady wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski

§ 13

1. Samorząd  Uczniowski  opiniuje  w  sprawach  dotyczących  funkcjonowania  szkoły

w ramach swoich kompetencji. 

2. Opinię Samorządu Uczniowskiego potwierdza podpisem:

1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca,  

2) opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3. Opinie dołącza się do protokołów zebrań Samorządu Uczniowskiego.

Tryb podejmowania uchwał

§ 14

1. Wszystkie  decyzje  i  uchwały  Rada  Samorządu  Uczniowskiego  podejmuje  zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej. 

3. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał. 

Sposób prowadzenia dokumentacji pracy Samorządu Uczniowskiego

§ 15

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią:

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21

im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu,

2) Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego zatwierdzony przez Radę SU na dany

rok szkolny, 

3) uchwały sporządzane przez sekretarza,



4) sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I i II okres w danym roku

szkolnym sporządzane przez przewodniczącego. 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Samorząd Uczniowski może współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi

za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły. 

2. Samorząd może współpracować z samorządami innych szkół.

3. Dyrektor Szkoły zawiesza lub uchyla uchwałę, postanowienie Samorządu, jeżeli jest

niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

4. Regulamin jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. 

5. Regulamin znajduje się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

6. Walne zebranie Samorządu Szkolnego w toku kadencji na wniosek uczniów może 

dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu

decyduje  Dyrektor  Szkoły  w  porozumieniu  z  Opiekunem i  Zarządem  Samorządu

Uczniowskiego.

         DYREKTOR SZKOŁY:   

PRZEWODNICZĄCY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:



1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r .

2. Traci moc dotychczasowy Regulamin Pady Pedagogicznej z dnia 1 marca 2005 r. 

z późniejszymi zmianami.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został pozytywnie zaopiniowany
przez Samorząd Uczniowski w dniu 14 czerwca 2017r.
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