
REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach  

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art. 55 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach. 

 

Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne. 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego 

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

IV. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

V. Tryb przeprowadzania wyborów  

VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

VII. Przepisy końcowe. 

 

 

I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury działa Samorząd Uczniowski       

zwany dalej Samorządem 

2. Samorząd jest wewnątrzszkolną powszechną organizacją uczniów opartą na zasadzie ich 

aktywnego udziału w organizowaniu zespołowego życia w szkole, zaspokajaniu potrzeb  

i zainteresowań uczniów. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski posiada regulamin swojej działalności. 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

 

II Organy Samorządu Uczniowskiego 

 
§ 2 

 

1. Organami Samorządu są: 

1)  Samorząd klasowy 

2) Zarząd Samorządu. 

2. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny. 

 

§ 3 

 

1. Samorząd klasowy tworzony jest na szczeblu zespołu klasowego. 

2. Samorząd klasowy reprezentuje uczniów danej klasy na forum szkolnym oraz organizuje  

działalność uczniowską w danej klasie. 



3. W skład samorządu klasowego wchodzi: 

 1) Przewodniczący 

 2) Zastępca przewodniczącego 

 3) Skarbnik 

4. Materialną odpowiedzialność za zbierane w klasie kwoty ponosi wychowawca, a nie skarbnik 

klasowy. 

 

§ 4 

 

1. Zarząd Samorządu jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas III – VI  

do końca września bieżącego roku szkolnego. 

2. W skład Zarządu wchodzi: 

1) Przewodniczący 

2) Dwóch zastępców przewodniczącego  

3. Przewodniczący Zarządu Samorządu: 

1) kieruje pracą Zarządu Samorządu, 

2) ściśle współpracuje z opiekunem Samorządu, 

3) reprezentuje społeczność uczniowską wobec Dyrektora Szkoły, Rady   

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

III Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

 
§ 5 

 

1. Do podstawowych kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:  

1) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków 

 i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a przede wszystkim podstawowych praw ucznia:  

a) prawo do zapoznania się z: programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi  

wymaganiami, programem profilaktycznym, programem wychowawczym, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów u nauce i zachowaniu,  

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania zaspokajania własnych 

zainteresowań,  

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem,  

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

IV Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 6 

 

1. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami. 

2. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

3. Czuwa nad całokształtem prac samorządu. 



4. Podejmuje mediację w sytuacjach konfliktowych. 

5. Ma prawo zwołać zebranie Samorządu 

6. Opiekun jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych  

w związku z działalnością w Samorządzie 

 

 

V Tryb przeprowadzania wyborów 

 

§ 7 

 

1. Wybory Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu każdego bieżącego roku    

szkolnego. 

2.Samorząd klasowy wybierają wszyscy uczniowie danego zespołu klasowego. 

3.Samorząd Klasowy jest wybierany spośród wszystkich zgłoszonych przez uczniów klasy 

kandydatów. 

4. Samorząd klasowy może być wybierany w głosowaniu: 

1) tajnym, 

2) jawnym. 

5.Za organizację i przebieg wyboru Samorządu Klasowego odpowiedzialny jest wychowawca klasy. 

 
§ 8 

 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest spośród kandydatów wytypowanych  

przez samorządy klasowe. 

2. Zarząd SU wybierany jest w wolnych wyborach przez uczniów klas III-VI pod koniec  

września każdego bieżącego roku szkolnego. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, na specjalnie przygotowanych kartach do głosownia. 

4. Członkami Zarządu SU zostają uczniowie, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę 

głosów. 

 
§ 9 

 

1. Zarząd wybiera opiekuna/opiekunów Samorządu spośród członków Rady Pedagogicznej, 

 

 

 

VI Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 10 

 

1. Samorząd dokumentuje swoją działalność poprzez:  

 1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

 2) Plan Pracy Samorządu, 

 3) Sprawozdania z działalności Samorządu (pod koniec kadencji). 

 

 



VII Przepisy końcowe 

 
§ 11 

 

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie 

oceniani. 

3. Z Samorządu Uczniowskiego można wykluczyć uczniów, którzy: 

1) nie przestrzegają Statutu Szkoły, 

2) lekceważą obowiązki ucznia, 

3) zachowują się niekulturalnie, są dokuczliwi, agresywni wobec innych uczniów 

i pracowników szkoły. 

4. Wykluczenia dokonuje, po rozpatrzeniu, Zarząd Samorządu wraz z opiekunem. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu. 

6. Regulamin wchodzi w życie- po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną- zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

Żory, 12.09.2014. 


