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I. UWAGI WSTĘPNE 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i słuchacze szkoły; 

2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

A. na szczeblu klas: Samorządy Klasowe; 

B. na szczeblu szkoły: Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego i Samorządy Klasowe są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów(słuchaczy). 

 

II. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNOIWSKIEGO 

 

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego zadaniem 

jest: 

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły; 

2. Organizowanie działalności kulturalnej,oświatowej,sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie zwłasnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego 

funkcjonowania całej społeczności szkolnej; 

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły; 

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, 

tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym 

i kolegom; 

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych 

form współżycia, wzajemnego poszanowania oraz 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły; 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z 

zakresu wolontariatu; 

8. Samorząd  ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu, której 

zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród 

pomysłów zgłoszonych przez samorządy klasowe. Szczegółowe zasady 

działania wolontariatu w szkole (w tym sposób organizacji i realizacji 

działań) określa załącznik 1 regulaminu samorządu uczniowskiego.  



9. Na pierwszym zebraniu samorządu uczniowskiego zatwierdzany jest plan 

pracy samorządu uczniowskiego na dany rok szkolny oraz wybierane są 

jego władze; 

Samorząd Uczniowski w planie pracy kładzie szczególny nacisk na: 

A. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych, 

B. tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności 

uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte 

zadania, 

C. budowanie pozytywnego klimatu, który sprzyja uczeniu się, 

D. rozwój zainteresowań naukowych, sportowych, turystyczno-

krajoznawczych, 

E. tworzenie silnej więzi między uczniami, 

F. podtrzymywanie tradycji szkoły. 

 

 

III. PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i 

Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków 

uczniów (słuchaczy), takich jak: 

1. Prawo do zapoznania 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 do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

 

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 



 

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie i 

słuchaczeszkoły, natomiast uczniowie poszczególnych klas należą do 

Samorządów Klasowych; 

2. W skład Samorządów Klasowych wchodzą: 

A. Przewodniczący; 

B. Zastępca; 

C. Skarbnik; 

3. Wybór Samorządu Klasowego dokonywany jest w klasach w głosowaniu 

jawnym w terminie do 20 września każdego roku szkolnego; 

4. W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą; 

A. Przewodniczący; 

B. Zastępca 

5. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

A. Przewodniczący każdej klasy; 

B. Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

C. Osoby, które zgłosiły się do pracy w samorządzie w danym roku 

szkolnym. 

6. Nad przebiegiem prac Samorządu Uczniowskiego czuwa dwóch 

nauczycieli- opiekunów; 

7. Kadencja Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października 

do 30  września następnego roku szkolnego; 

8. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący 

rok szkolny i zatwierdzony prze Prezydium Samorządu Uczniowskiego i 

Dyrektora Szkoły; 

9. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

A. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

B. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny; 

C. Kronika Samorządu Uczniowskiego; 

D. Księga finansów prowadzona przez opiekuna; 

E. Sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego  

F. Strona internetowa. 

10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzany jest przez Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego, a następnie przez Dyrektora Szkoły; 

11. Organy Samorządu Uczniowskiego (Samorządy klasowe i Prezydium 

Samorządu Klasowego) są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 



 

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne środki finansowe, które 

służą do finansowania jego działalności; 

2. Środki finansowania Samorządu Uczniowskiego mogą być tworzone: 

A. z kwot uzyskanych ze składek na Samorząd Uczniowski; 

B. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez; 

C. ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, zakłady 

opiekuńcze, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne. 

 

VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ 

WOBEZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, a w 

szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników 

szkoły; 

2. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami planu 

działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od 

aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie Samorządu o 

aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły; 

3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do 

działalności Samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, 

materiałów biurowych itp.); 

4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego na temat wszystkich spraw szkoły, a w szczególności tych, 

które dotyczą społeczności uczniowskiej oraz informowanie Samorządu o 

zajętym przez władze szkolne stanowisku; 

5. Czuwanie nad zgodnością działań Samorządu Uczniowskiego z 

wytycznymi przepisów oświatowych i ze Statutem Szkoły; 

6. Zapewnienie koordynacji działań Samorządu Uczniowskiego i innymi 

organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły; 

7. Proponowanie kandydatów na opiekunów Samorządu Uczniowskiego; 

8. Zawieszanie lub uchylanie uchwał i innych postanowień Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego, jeżeli są one sprzeczne z prawem 

oświatowym i Statutem Szkoły. 



 

VII. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Opiekunów Samorządu uczniowskiego powołuje Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

2. Kadencja opiekunów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok; 

Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy: 

A. udzielanie pomocy w realizacji wszystkich zadań Samorządu, a w 

szczególności tych które wymagają udziału nauczycieli i Dyrektora 

Szkoły; 

B. czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w 

zakresie dysponowania jego funduszami; 

C. informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej 

dotyczących spraw uczniowskich; 

D. inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z 

Samorządem Uczniowskim; 

E. przedstawianie Radzie Pedagogicznej (co najmniej raz w semestrze) 

sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego; 

F. uczestnictwo w ocenie pracy Samorządu Uczniowskiego dokonywanej 

przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną. 

 

VIII. ORDYNACJA WYBORCZA 

 

1. Uczniowie chętni do pracy w Samorządzie Uczniowskim zgłaszają się do 

opiekunów w terminie do 20 września. W przypadku dużej liczby 

chętnych o maksymalnej ilości uczniów zgłaszających się z danej klasy 

decydują opiekunowie. 

2. Kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien odznaczać się 

następującymi cechami: 

A. być śmiałym, odważnym pomysłowym; 

B. umieć współpracować w grupie; 

C. umieć podejmować decyzje, negocjować; 

D. chętnie działać na rzecz uczniów; 

E. posiadać oceny, co najmniej dostateczne i ocenę z zachowania, co 

najmniej dobrą. 



3. W terminie między 1 a 20 września odbywa się zebranie wszystkich 

uczniów, chętnych do pracy w Samorządzie Uczniowskim; 

4. Uczeń po potwierdzeniu chęci pracy w Samorządzie zostaje członkiem 

Rady Samorządu Uczniowskiego; 

5. Spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu tajnym 

lub jawnym zostaje wybrane Prezydium Samorządu Uczniowskiego w 

skład, którego wchodzą: 

A. Przewodniczący; 

B. Zastępca. 

6. W przypadku gdy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest 

uczniem klasy maturalnej jego obowiązki od dnia ukończenia przez niego 

szkoły do 30 września przejmuje zastępca. Zastępca przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego nie może być uczniem klasy maturalnej. 

7. W razie potrzeby Regulamin wyborów może być uzupełniony o kolejne 

punkty na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkie decyzje Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady; 

2. Każda klasa zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem 

Samorządu Uczniowskiego; 

3. Regulamin jest ogólnodostępny dla wszystkich uczniów szkoły; 

4. Decyzje podjęte przez Radę Samorządu Uczniowskiego muszą być 

zatwierdzone przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

 


