
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

ZESPOŁU OŚWIATOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM  

W STOCZKU ŁUKOWSKIM  

§ 1 

Wszyscy uczniowie Zespołu Oświatowego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stoczku Łukowskim 

z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

§ 2 

Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady: 

1. Powszechność współrządzenia. 

2. Demokratyczne reprezentowanie ogółu. 

3. Autonomia. 

4. Jawność funkcjonowania. 

§ 3 

1. Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi 

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

uczniów do: 

1) Zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi 

wymaganiami. 

2) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3) Organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 

4) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, zawodowej i sportowo-

turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

5) Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

6) Opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu. 

2. Samorząd Uczniowski ponadto: 



1) Ma obowiązek uczestnictwa w działalności inicjowanej przez organizacje i instytucje 

samorządowe. 

2) Reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania. 

3) Na wniosek dyrektora szkoły opiniuje pracę ocenianych nauczycieli. 

4) Rozpatruje konflikty między uczniami. 

5) Opiniuje dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w szkole. 

§ 4 

Organami Samorządu są; 

1. Zebranie plenarne uczniów szkoły. 

2. Zebranie Samorządów Klasowych szkoły. 

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego w składzie:  

1) przewodniczący,  

2) zastępca przewodniczącego,  

3) sekretarz,  

4) skarbnik. 

§ 5 

Kompetencje Przewodniczącego Prezydium Samorządu: 

1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

2. Kieruje pracą Samorządu. 

3. Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi (trójkami klasowymi) 

4. Reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży. 

5. Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu. 

6. Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu. 

7. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

8. Czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących 

samorządowi. 

                                                                     §6 

Kompetencje Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 



1. Zwołuje zebrania Samorządów Klasowych raz na miesiąc. 

2. Opracowuje i przedstawia projekt planu pracy Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Samorządom Klasowym. 

3. Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej. 

§ 7 

Kompetencje zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika: 

1. Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Prezydium  

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Przejmuje kompetencje Przewodniczącego podczas jego nieobecności. 

3. Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji. 

4. Sekretarz prowadzi zeszyt protokołów . 

5. Skarbnik zajmuje się gromadzeniem funduszy oraz prowadzi zeszyt przychodów i wydatków. 

§ 8 

1. Samorząd Uczniowski pracuje w trzech sekcjach: 

1) kulturalno – oświatowej, 

2) higieniczno – porządkowej, 

3) gospodarczej 

2. Każdą sekcją kieruje przewodniczący wybrany spośród uczniów, który w głosowaniu otrzymał 

odpowiednią liczbę głosów oraz opiekun sekcji - nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły na 

wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

§ 9 

Samorząd Uczniowski prowadzi działalność wolontariacką wspierając funkcję dydaktyczną, 

wychowawcą i opiekuńczą szkoły: 

1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób wiedzy 

z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności między innymi 

poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej przy udziale wychowawcy klasy; 

2) przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia 

pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych; 



3) umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których rodzice 

potrzebują pomocy i wsparcia.  

§ 10 

1.Wolontariat organizowany w szkole stanowi płaszczyznę współpracy z innymi instytucjami 

w środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem kultury, biblioteką, placówkami 

opieki i wychowania.  

2.Do działań podejmowanych w partnerstwie z innymi instytucjami należą w szczególności: 

1) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących; 

2) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

3) odwiedziny w domach dziecka, domach pomocy społecznej; 

4) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek 

funkcjonujących w środowisku lokalnym; 

5) przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z domów dziecka. 

§ 11 

1.Samorząd rozwiązuje drogą mediacji rówieśniczych sytuacje konfliktowe w szkole między 

uczniami. 

2.Mediatorami szkolnymi są przeszkoleni członkowie Szkolnego Centrum Mediacji (uczniowie 

wybrani w demokratycznych wyborach przez uczniów szkoły podstawowej poczynając od klasy piątej 

oraz gimnazjum). 

3.Miejscem mediacji jest pracownia wskazana przez dyrektora szkoły, odpowiednio oznakowana. 

4.Mediatorzy mogą przeprowadzać mediacje lub rozmowy mediacyjne we wszystkich sytuacjach 

trudnych wychowawczo o ile strony konfliktu będą skłonne w nich uczestniczyć. 

§ 12 

1.Przedstawiciele Samorządu wybierani są: 

1).Na forum klasy (samorząd klasowy); 

2).Na forum ogólnoszkolnym (prezydium samorządu uczniowskiego). 

2.Komisja wyborcza: 



1).Składa się z pięciu wybranych przez opiekuna samorządu uczniów,  którzy nie kandydują w 

wyborach. 

2).Czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej. 

3).Przeprowadza zebranie przedwyborcze, zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę zgłoszonych 

kandydatów. 

4).Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania i podaje wyniki 

do ogólnej wiadomości. 

3.Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły. 

4.Wybory odbywają się co roku (pierwsza połowa września), na poziomie wszystkich etapów 

edukacyjnych. 

§ 13 

Procedura zgłaszania kandydatów: 

1. Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić kandydatów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

wyłonionych podczas  zebrania całej klasy. 

2. Samorząd Klasowy może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów, mogą to być uczniowie 

wchodzący w skład trójek klasowych. 

§ 14 

Zasady glosowania: 

1. Wzór karty i sposób głosowania ustala Komisja Wyborcza. 

2. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie krzyżyka na karcie do głosowania przy nazwisku 

ucznia. 

§ 15 

Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników: 

1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

2. Po wyborach, w ciągu 2–3 dni konstytuuje się Prezydium Samorządu Uczniowskiego, zgodnie 

z ustaloną strukturą. 

3. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują 

wszyscy jej członkowie. 



4. Wyniki wyborów zostają ogłoszone na tablicy Samorządu Uczniowskiego nie później niż pięć 

dni od daty przeprowadzenia wyborów. 

5. Wybrani członkowie prezydium samorządu uczniowskiego pełnią swoje funkcje przez jeden 

rok szkolny. 

§ 16 

Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł: 

1. Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym między innymi: sklepiku szkolnego, 

składek na rzecz Samorządu, sprzedaży gadżetów z okazji walentynek, andrzejek lub innych 

okoliczności, organizacji loterii zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

2. Od sponsorów, na przykład Rady Rodziców. 

§ 17 

Z funduszu Samorządu Uczniowskiego realizowane mogą być wydatki na: 

1. Zadania związane z realizacją planu Samorządu Uczniowskiego. 

2. Nagrody rzeczowe dla uczniów. 

3. Dofinansowanie działalności: kulturalno-rozrywkowej, sportowej i innej organizowanej 

przy współpracy Samorządu Uczniowskiego. 

§ 18 

1. Dysponentem funduszu jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego współdziałające z 

opiekunem samorządu przy podejmowaniu decyzji. 

2. Przychody i wydatki Samorządu Uczniowskiego są ewidencjonowane i kontrolowane przez 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

§ 19 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest spośród nauczycieli szkoły (którzy 

wyrazili zgodę na kandydowanie) przez wszystkich uczniów w wyborach tajnych, 

powszechnych, równych i bezpośrednich. 

2. Opiekunem samorządu zostaje nauczyciel, który uzyskała największą liczbę głosów. 

3. Kadencja opiekuna trwa trzy lata. 

 



§ 20 

Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczniowskiego są: Regulamin Samorządu, 

roczny plan pracy, rozliczenia finansowe, książka protokołów, sprawozdania z działalności. 

§ 21 

Opiekun samorządu Uczniowskiego przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności 

Samorządu dwa razy w roku (podczas zebrania plenarnego rady pedagogicznej) 

§ 22 

1.Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego z gospodarzami klas. 

2.Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

                                                               § 23 

Dyrektor Zespołu Oświatowego może zawiesić lub uchylić uchwałę albo inne postanowienia 

Samorządu Uczniowskiego. Następuje to w przypadku, jeżeli jest sprzeczne z prawem lub celami 

wychowawczymi Zespołu Oświatowego. 

 

Regulamin samorządu uczniowskiego Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim 

zatwierdziła Społeczność Uczniowska w drodze głosowania równego oraz powszechnego, 

w dniu 28 lutego 2018 roku. 

 


