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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MALCU 

 

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 

r. poz.59 z poź. zmianami) 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 
 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Malcu” uchwalany przez ogół uczniów                                       

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem. 

5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz 

administracji oświatowej. 

6. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

7. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

- na szczeblu klasowym: Samorząd Klasowy; 

- na szczeblu Szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego i Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Rozdział 2 

Cele działalności Samorządu 

 

§2 

 

1.  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

współpraca  z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych Szkoły. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się 

oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej i samodyscypliny uczniów. 

 

Rozdział 3 

Zadania Samorządu 
 

§3 

 

1. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział                  

w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły. 

2. Motywowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych. 
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3. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 

turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania 

niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły. 

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w Szkole                                        

w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

6. Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

7. Zgłoszenie uczniów do nagród i wyróżnień, a także kar. 

8. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

 
 

Rozdział 4 

Prawa Samorządu 

 

§4 

 

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem, jego treścią, celami 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 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie                        

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi; w porozumieniu z 

dyrektorem; 

5) prawo wyboru dwóch nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu. 

 

2. Samorząd Szkoły może: 

1) organizować akcje charytatywne; 

2) organizować ciekawe imprezy dla uczniów wzbogacające ich wiedzę i znajomość 

tradycji; 

3) organizować dyskoteki; 

4) organizować wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi; 

5) prowadzić konkursy i akcje plakatowe; 

6) zorganizować sekcje odpowiedzialne za różne działy życia Szkoły. 

 

§5 

 

Uczeń ma prawo, w szczególności do: 

1) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

3) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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4) informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

5) informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania; 

6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

8) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej; 

9) ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej; 

10) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

11)  swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

12)  wiedzy o przepisach normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

Szkoły; 

13)  znajomości praw i procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się                    

w przypadku nieprzestrzegania praw; 

14)  odpoczynku; 

15) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

16) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się                                               

w organizacjach działających w Szkole; 

17) pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce; 

18)  przedstawiania wychowawcy oddziału, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

19)  korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; 

20)  reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami; 

21) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

22) wyboru dwóch nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

 

§6 

 

1. Do obowiązków ucznia należy w szczególności: 

1) systematyczna nauka i rozwijanie swoich umiejętności; 

2) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych; 

3) regularne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, punktualność; 

4) odrabianie zadań domowych; 

5) dostarczenie wychowawcy, najpóźniej do 7 dni od dnia powrotu ucznia do Szkoły, 

pisemnej prośby rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w Szkole; 
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6) godne reprezentowanie Szkoły; 

7) dbanie o dobre imię Szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne; 

8) odnoszenie  się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, innych 

uczniów oraz innych osób; 

9) dbanie o kulturę słowa w Szkole i poza nią; 

10) chronienie własnego życia i zdrowia; 

11) przestrzeganie zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem i w czasie 

przerw; 

12) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków 

odurzających; 

13) dbanie o ład i porządek oraz mienie szkolne; 

14) naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody; 

15) dbanie o schludny wygląd, noszenie stroju uczniowskiego zgodnie z ustalonymi zasadami 

i warunkami; 

16) właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych; 

17) przestrzeganie ustalonych w ust. 2 warunków wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły. 

 

2. Uczeń, który przyniósł do Szkoły telefon komórkowy, dyktafon  lub inne urządzenie 

elektroniczne jest zobowiązany do: 

1) wyłączenia telefonu komórkowego, dyktafonu i innych urządzeń elektronicznych                                                          

(w szczególności rejestrujących dźwięk i obraz) w czasie zajęć edukacyjnych; 

2) niewłączania i niekorzystania z telefonów komórkowych, dyktafonów oraz innych 

urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych; 

3) niewykonywania zdjęć oraz nagrań filmów na terenie szkoły i w czasie zajęć, poza 

przypadkami, w których uczeń uzyska zgodę dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

 

Rozdział 5 

Rada  Samorządu Uczniowskiego 

 

§7 

 

1. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z trzyosobowych przedstawicieli uczniów                            

z klas I- VIII. 

3. Kadencja Rady trwa 1 rok. 

4. Wybór Samorządów Klasowych odbywa się w klasach na godzinach wychowawczych  lub 

zajęciach edukacyjnych najpóźniej do dnia 10 września. 

5. W skład Samorządów Klasowych wchodzą: przewodniczący, zastępca i skarbnik. 

6. Samorząd Uczniowski powołuje Prezydium Samorządu Uczniowskiego w drodze 

wyborów tajnych bezpośrednich i go odwołuje. 

7. Prezydium Samorządu jest 3 osobowe. 
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8. Członkowie Rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach, które 

przedstawiają na zebraniu Rady. 

9. Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów na 

zebraniach zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

10. Zebrania prowadzi przewodniczący Prezydium wraz z opiekunem lub osoba upoważniona 

przez opiekuna lub przewodniczącego. 

11. Każdy członek Rady ma równe prawa głosu. 

 

§8 

 

1. Prezydium składa się z 3 uczniów – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza. 

2. Prezydium powoływane jest w drodze wyborów. 

3. Kadencja Prezydium trwa 1 rok. 

4. Kompetencje Prezydium: 

1) kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego; 

2) reprezentuje Samorząd Uczniowski; 

3) powołuje sekcje oraz mianuje ich przewodniczących; 

4) zwołuje nadzwyczajne spotkania Rady. 

5. W zebraniach Prezydium uczestniczą opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

6. Prezydium prowadzi wszelką dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu 

Uczniowskiego. 

7.  Dokumenty podpisuje przewodniczący i sekretarz oraz opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§9 

 

1. Wybory do Prezydium przeprowadza się do końca września – na dany rok szkolny. 

2. Wybory są tajne, bezpośrednie, zwykłą większością głosów, uczestniczą w nich uczniowie 

klas IV- VIII. 

3. Prawo do kandydowania do Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma uczeń posiadający co 

najmniej dobra ocenę z zachowania oraz pozytywne oceny z przedmiotów nauczania. 

4. Miejsce w Prezydium otrzymują uczniowie, którzy zebrali największą liczbę głosów. 

5. Osoby wybrane muszą wyrazić zgodę na przyjęcie otrzymanego stanowiska. Jeżeli któraś z 

nich nie wyrazi zgody, przechodzi kolejna osoba z listy, zgodnie z ilością punktów. 

 

§10 

 

1. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego  lub Prezydium jest odwołany w przypadku 

niekompetencji i naruszenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego na wniosek Rady 

Samorządu Uczniowskiego, członka Rady Pedagogicznej, Dyrektora lub opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Sprawę odwoławczą rozpatruje się na specjalnym spotkaniu Rady Samorządu  

Uczniowskiego poprzez głosowanie tajne, bezpośrednie, zwykłą większością głosów. 

3. Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się kandydata, który w ostatnich wyborach 

otrzymał kolejno największą ilość głosów lub też ucznia, który został zgłoszony przez 

Prezydium, członków Rady Samorządu Uczniowskiego  lub opiekuna  Samorządu 

Uczniowskiego i zaakceptowanie przez Radę Samorządu Uczniowskiego, w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów. 
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4. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w Radzie. 

5. Od decyzji Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać się w trybie 7- dniowym, 

składając pisemne odwołanie do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 

§11 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego  może powołać sekcje do wykonywania określonych 

działań. 

2. Na czele sekcji stoją osoby odpowiedzialne, powoływane na zebraniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. W skład sekcji wchodzą uczniowie klas IV- VIII. 

4. Członkowie sekcji mogą być odwoływani przez osobę odpowiedzialną za daną sekcję lub 

Prezydium, jeżeli nie wypełniają należycie swoich obowiązków ( za zgodą opiekuna samorządu 

uczniowskiego ). 

5. Pracami wszystkich sekcji koordynuje Prezydium wraz z opiekunem Samorządu. 

 

  

§12 

 

1. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego: 

 

1) uchwalenie  planu pracy na rok bieżący; 

2) opiniowanie wniosku dyrektora Szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju; 

3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju; 

4) na wniosek dyrektora Szkoły opiniowanie pracy nauczyciela w związku                                           

z dokonywaniem oceny  pracy nauczyciela; 

5) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie Szkoły jednolitego stroju. 

2. Samorząd Uczniowski ma możliwość, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

3. Samorząd wybiera ze swojego składu Radę Wolontariatu. 

4. Do zakresu działania Rady Wolontariatu, o której mowa w ust. 3 należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu Szkoły; 

2) opiniowanie ofert działań i decydowanie o wyborze konkretnych działań do realizacji; 

3) koordynacja zadań z zakresu wolontariatu; 

4) organizacja pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych; 

5) organizacja przeprowadzania lekcji, wykładów z tematów, które zna uczeń; 

6) działania kulturalne, a w szczególności: 

a. przygotowywanie szkolnych spektakli; 

b. tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej; 

7) angażowanie uczniów w działania z zakresu wolontariatu; 

8)  promowanie idei wolontariatu. 
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Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych za zgodą rodziców pod opieką nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego.   

 

Rozdział 6 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

§13 

1. Kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego  wybiera Samorząd Uczniowski na  

początku  roku szkolnego nie później niż do 15 września danego roku szkolnego. 

2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie spośród wszystkich nauczycieli 

pełnozatrudnionych w Szkole Podstawowej w Malcu z wyjątkiem Dyrektora. 

3. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

1) uzyskują status stałego obserwatora obrad Rady Samorządu Uczniowskiego; 

2) koordynują jej działalność z możliwością zabierania głosu i proponowania zagadnień 

do realizacji; 

3) przekazują różne propozycje i pomysły; 

4) czuwają nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego; 

5) pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami; 

6) zwołują nadzwyczajne i zwyczajne spotkania Rady i Prezydium Samorządu 

uczniowskiego; 

7) mogą być doradcami w sprawach spornych między uczniami, a nauczycielami. 

4. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

 

 

Rozdział 7 

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego 

§14 

Dokumentacje Samorządu Uczniowskiego stanowi: 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

2) Plany pracy na dany rok szkolny, 

3) Sprawozdania z działalności  Samorządu Uczniowskiego za I i II okres, 

4) Kronika Szkoły. 
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Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§15 

1.Wszystkie decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności powyżej 

połowy członków Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2.  Każda klasa powinna zapoznać się z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej w Malcu. 

3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów Szkoły w bibliotece szkolnej. 

4. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać wszyscy uczniowie, opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego i Rada Pedagogiczna. 

5. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego  są uchwalane zwykłą większością głosów 

w obecności powyżej połowy członków Rady Samorządu Uczniowskiego. 

6. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora Szkoły. 

 

 

Samorząd Uczniowski uchwalił  Regulamin swojej działalności w dniu  13.10.2017 roku. 
 

 
 


