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załącznik nr 1  

do Uchwały nr 1/2017/2018 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Tokarach Pierwszych 

z dnia 18.12.2017r. 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

W TOKARACH PIERWZYCH 

 

 

 
 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Tokarach Pierwszych.  

 

§ 2 

 

1. Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Tokarach Pierwszych, zwany dalej SU działa na podstawie: 

1) art. 85, art. 68 ust. 1 pkt 9 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 

2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873); 

3) § 14 Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

oraz niniejszego Regulaminu.  

 

ROZDZIAŁ 2: PRAWA SU I CELE DZIAŁALNOŚCI  

 

§ 3 

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie 

Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich 

sprawach szkoły. 
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2. SU realizuje prawa uczniów określone w przepisach prawa tj. w art. 85 Ustawy 

z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).  

3. Do głównych celów działalności SU należą: 

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samodzielności na rzecz 

podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły; 

2) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły; 

3) zwiększenie aktywności uczniów, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra; 

4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich 

przestrzeganiem; 

5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole; 

6) reprezentowanie działalności SU przed Dyrektorem Szkoły, Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami; 

7) wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich; 

8) wdrażanie podstawowych zasad wychowania; 

9) kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i prospołecznych; 

10) poznawanie tradycji regionalnych; 

11) promowanie działań z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego 

i środowiska naturalnego.  

 

 

ROZDZIAŁ 3: OPIEKUN SU  

 

§4 

 

1. Opiekę nad SU sprawuje Opiekun SU.  

2. Opiekun nie jest członkiem Samorządu, ale przedstawicielem Rady Pedagogicznej. 

Pełni funkcję doradczą. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  

1) koordynuje pracą Samorządu; 

2) pomaga i czuwa nad realizacją zadań; 

3) zwołuje zebrania samorządów klasowych; 

4) pośredniczy między uczniami a nauczycielami; 

5) pośredniczy w rozmowach z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły 

w sprawach Szkoły i uczniów; 

6) inspiruje uczniów do samodzielnej działalności; 

7) doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie; 

8) koordynuje działania z zakresu wolontariatu; 

9) zapoznaje wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami 

zawartymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego; 

10) służy Samorządowi Uczniowskiemu radą i pomocą we wszystkich 

przedsięwzięciach. 

4. Opiekun Samorządu we współpracy z Zarządem SU opracowuje Roczny Plan Pracy 

SU oraz harmonogram pracy Wolontariuszy, a po każdym półroczu sporządza 

sprawozdanie z działalności SU. 

5. Opiekun SU ma prawo w imieniu Samorządu: 
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1) wpisać uczniom pochwały lub nagany w dzienniku lekcyjnym w sprawach, nad 

którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór; 

2) złożyć wniosek o zawieszenie ucznia w prawach członka Samorządu. 

§ 5 

 

1. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole.  

2. Wybory opiekunów SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo 

kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.  

3. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który w wyborach uzyskał największą liczbę 

głosów oraz wyraził wolę pełnienia funkcji opiekuna SU.  

4. Kadencja opiekuna SU trwa dwa lata.  

5. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. 

Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności 

wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 4: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA 
 

§ 6 

 

1. Do wybieralnych organów SU należą: 

1) Rada Samorządów Klasowych;  

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, będący jednocześnie Radą Wolontariatu. 

2. Ich kadencja trwa jeden rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą 

być łączone. 

 

§ 7 

 

1. W skład Rady Samorządów Klasowych wchodzą: 

1) przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

a) Przewodniczący Klasy, 

b) Zastępca Przewodniczącego,  

c) Skarbnik. 

2. Zadania Rady Samorządów Klasowych: 

1) identyfikują potrzeby uczniów; 

2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej, charytatywnej w szkole; 

3) informują uczniów o działalności Zarządu SU. 

3. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należą:  

1) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU; 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrektora 

Szkoły; 

3) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU; 

4) włączenie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

4. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 

1) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU; 

2) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU; 

3) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU; 

4) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem 

oraz Statutem Szkoły; 
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5) uchwalanie Regulaminu SU lub jego zmian; 

6) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań 

Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez 

członków Zarządu SU pod obrady. 

5. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwołuje Przewodniczący SU lub na żądanie 

co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej 

raz na kwartał. 

 

§ 8 

 

1. Zarząd SU składa się z: 

1) Przewodniczącego SU; 

2) Wiceprzewodniczącego SU; 

3) Sekretarza; 

4) Członków Zarządu (pięciu stałych Członków Zarządu). 

2. Do kompetencji Zarządu SU należy: 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich 

oraz działań z zakresu wolontariatu;  

2) opracowanie rocznego planu pracy SU oraz harmonogramu działań 

wolontariatu; 

3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby; 

4) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

wniosków, opinii, sugestii członków SU; 

5) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU. 

3. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub 

na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub opiekuna SU przynajmniej 

raz w miesiącu. 

4. Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 

1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU; 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrektora Szkoły; 

3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów; 

4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU; 

5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

5. Przewodniczący SU: 

1) kieruje pracą Zarządu SU; 

2) reprezentuje SU wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców oraz innych organizacji; 

3) przedstawia Radzie Samorządów Klasowych oraz Zarządowi SU plan pracy 

oraz sprawozdanie śródroczne i końcoworoczne przygotowane we współpracy 

z Opiekunem SU; 

4) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów 

Klasowych. 

6. Wiceprzewodniczący SU: 

1) zobowiązany jest współpracować z Przewodniczącym; 

2) w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego obowiązki. 

7. Sekretarz Zarządu: 

1) sporządza notatkę z obrad; 

2) gromadzi i archiwizuje dokumentację SU. 

8. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków 

Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym zebraniu Zarządu. 
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§ 9 

 

1. W ramach SU działa tzw. Mały Samorząd (klasy I – III), który wdraża się w podstawy 

samorządności i uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w realizacji planu pracy 

SU (akcje samorządowe, charytatywne, imprezy okolicznościowe, itp.). 

 

§ 10 

 

1. Radę Wolontariatu stanowi Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opiekunem i koordynatorem Wolontariatu jest Opiekun SU.  

3. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) promowanie idei wolontariatu w Szkole; 

2) opracowanie harmonogramu działań Wolontariuszy; 

3) współpraca z pedagogiem szkolnym w celu zdiagnozowania potrzeb uczniów, 

środowiska lokalnego; 

4) współorganizowanie imprez szkolnych /na terenie szkoły oraz poza terenem 

szkoły/ - Akcji charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, 

stowarzyszenia i osoby prywatne; 

5) prowadzenie rekrutacji wśród uczniów Szkoły na wolontariuszy; 

6) prowadzenie oraz uczestniczenie w szkoleniach z zakresu wolontariatu; 

7) stworzenie Kodeksu Etyki Wolontariusza.  

4. Do obowiązków wolontariusza należy: 

1) niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie; 

2) wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu. 

3) wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie 

jak: 

a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

c) zasada troski o los słabszych, 

d) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, 

e) zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły. 

5. Wolontariusz ma prawo do: 

1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw; 

2) podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy 

w domu oraz własnego odpoczynku; 

3) wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu 

Szkolnego; 

4) otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego 

posługą; 

5) okresu próbnego wcześniej ustalonego; 

6) oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby 

wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy 

odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie 

okazała się marnowaniem czasu; 

7) otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy; 

8) rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej 

koordynatora Wolontariatu Szkolnego; 



6 

9) nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku 

zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

6. Nagradzanie wolontariuszy: 

1) pochwała Opiekuna SU z wpisem do dziennika; 

2) dyplom uznania Wolontariusz Roku; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły; 

4) list gratulacyjny do rodziców; 

5) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych 

wolontariuszy typowanych przez Opiekuna SU; 

6) uczniowie klasy VIII, którzy wykazali swoją działalność z zakresu 

wolontariatu w liczbie co najmniej 30 godzin, otrzymują na świadectwie 

szkolnym wpis potwierdzający udział w działaniach z zakresu wolontariatu.  

 

§ 11 

 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności 

co najmniej połowy członków. 

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 

Dyrektora Szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 5: ORDYNACJA WYBORCZA 

 

§ 12 

 

1. Organy wybieralne SU: Rada Samorządów Klasowych, Zarząd SU oraz Opiekun SU. 

2. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej 

na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym 

przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielami Samorządu Klasowego zostają 

osoby, które pełnią funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. 

3. Wybory do Zarządu SU odbywają się w maju danego roku szkolnego. 

4. Wybory opiekuna SU odbywają się co dwa lata w miesiącu maju. 

5. Wybory do organów są równe , tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 
 

§ 13 

 

1. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada: 

1) każdy uczeń szkoły. 

§ 14 
 

1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

1) Przedstawiciela Samorządu Klasowego - posiada każdy uczeń danej klasy; 

2) Stałego członka Zarządu SU - posiada każdy uczeń klas III – VII.; 

3) Opiekuna SU - każdy członek Rady Pedagogicznej. 

2. Każda klasa (klasy III – VII) wystawia kandydatury trzech uczniów, którzy mają 

obowiązek prowadzić kampanię wyborczą na dwa tygodnie przed przewidzianymi 

wyborami.  
 

§ 15 
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1. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna 

Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi jeden losowo wybrany przedstawiciel 

każdej klasy, który nie jest kandydatem. 

§ 16 

 

1. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na trzy tygodnie przed ustalonym 

terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów; 

2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii 

wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów; 

3) przygotowanie wyborów; 

4) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów; 

5) przeprowadzenie wyborów; 

6) obliczenie głosów; 

7) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 

§ 17 

 

1. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 

1) kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie dwóch tygodni przed 

ustalonym przez Szkolną Komisję Wyborczą terminem wyborów i według 

zasad przez nią określonych;  

2) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz Opiekuna 

SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej; 

3) głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją 

Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji 

uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie 

karty do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty 

do urny wyborczej; 

4) Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych osiem osób, które otrzymały 

największą liczbę głosów, przy czym: 

a) Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą 

liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU, 

b) Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą 

w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków 

Zarządu SU, 

c) Sekretarzem Zarządu zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności 

liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU, 

d) pozostałe osoby otrzymują status Członka Zarządu SU; 

5) jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów 

zaistnieje trudność w podziale mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza 

zarządza wybory uzupełniające; 

6) opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów. 

§ 18 

 

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa 

w razie: 

1) rezygnacji; 

2) końca kadencji; 
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3) odwołania decyzją Zarządu SU na wniosek Opiekuna SU, Dyrektora lub Rady 

Pedagogicznej; 

4) po ukończeniu nauki w szkole. 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

1) rezygnacji; 

2) końca kadencji; 

3) odwołania decyzją Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

1) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego - samorząd klasowy 

powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza 

wybory uzupełniające; 

2) w miejsce stałych Członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące 

ich obowiązki na czas określony – spośród osób, które otrzymały kolejno 

największą liczbę głosów w wyborach (do końca kadencji) lub przeprowadza 

się uzupełniające wybory powszechne; 

3) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU - na czas określony obowiązki 

Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza 

się uzupełniające wybory powszechne;  

4) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU - Zarząd SU w ciągu 

miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory 

powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna SU pełni tymczasowo 

Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego powołana. 

 

 

ROZDZIAŁ 6: FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  

§ 19 

 

1. Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody: 

1) ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne; 

2) z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.; 

3) ze sprzedaży surowców wtórnych; 

4) ze środków przekazanych przez sponsorów; 

5) z innych źródeł. 

2. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe 

są dokumentowane w księdze wpływów i wydatków. Samorząd nie prowadzi 

osobnego rachunku bankowego. 
 

ROZDZIAŁ 7: DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

§ 20 

 

1. Samorząd Uczniowski posiada: 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

2) Księgę Protokołów; 

3) Roczny Plan Pracy; 

4) Harmonogram działań z zakresu wolontariatu; 

5) Książkę wpływów i wydatków. 
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ROZDZIAŁ 8: TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU 
  

§ 21 
 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Zarządu SU, na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, 

Dyrektora Szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady 

Samorządów Klasowych. 

2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Rady Samorządów 

Klasowych (minimum przez 3 członków Zarządu SU). 

3. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada Samorządów Klasowych w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. 

4. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty 

jej podjęcia. 
 

 

ROZDZIAŁ 9: POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§ 22 
 

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

negatywnie oceniani. 

§ 23 
 

1. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed 

wyborami kandydatów do Zarządu SU.  

2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły oraz opublikowany na stronie 

internetowej Szkoły. 

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu 

decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU. 

 

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

w dniu 18.12.2017r. i wchodzi w życie z dniem 19.12.2017r.  

 

 

 

        Witold Kaźmierczak 

      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 

        Katarzyna Korycka 

                                                                            Opiekun Samorządu Uczniowskiego 


