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Rozdział I 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 1 
 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz 

Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie 

przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz. 

§ 3 

 

1. Główne zadania Samorządu to: 

1) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych, 

2) czynne uczestniczenie w życiu szkolnym, 

3) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły,  

4) rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego, 

5) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie się odpowiedzialności moralnej , 

rozumienie odrębności przekonań i tolerancji, 

6) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalno-oświatowej prowadzącej 

do doskonalenia funkcjonowania szkoły,  

7) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających 

trudności w nauce, 

8) przewodniczący Rady Samorządu lub inny członek Rady może uczestniczyć w 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym dany rok szkolny,  

9) samorząd Uczniowski ustala szczegółowy plan pracy na bieżący rok szkolny oraz 

przedstawia go Dyrektorowi szkoły, 

10) zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż cztery razy w roku szkolnym. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mogą 

zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. 

Dodatkowo, opiekunowie spotykają się z Radą Samorządu Uczniowskiego tak często, jak 

wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU 

zgodnie z planem pracy Samorządu. 

§ 4 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach 



dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, 

do których należą: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i 

stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między obowiązkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu 

z jej dyrektorem, 

6) prawo wyboru jednego z  opiekunów Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli 

uczących w Szkole Podstawowej im. Olofa Palmego w Józefowie. 

Rozdział II 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 5 
 

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego, którą 

tworzy Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczący samorządów klasowych. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzy: 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (wyłoniony w toku wyborów) oraz dwóch 

Zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

3. Dla realizacji swoich zadań Rada Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje stałe 

lub doraźne do wykonania określonych zadań. Podczas powoływania sekcji Rada określa jej 

nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego 

odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy.  

4. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga dwóch opiekunów, którzy pełnią rolę  

doradców. 

§ 6 

 

1. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

 

1) Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) wspólnie z opiekunami opracowuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) realizuje zadania zaplanowane na dany rok szkolny, 

c) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 



d) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

e) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego, 

f) uchwala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, 

g) dba o aktualność  gazetki informacyjnej Samorządu Uczniowskiego, 

h) występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w 

ramach swoich kompetencji. 

Rozdział III 

ORDYNACJA WYBORCZA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 7 

1. Zasady ogólne 

1) wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu 

spośród kandydatów z klas 4-6, 

2) prawo wyboru ma każdy uczeń, 

3) kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok, 

4) członek Rady Samorządu Uczniowskiego może być z niej wykluczony, jeśli nie spełnia 

właściwie swoich zadań. 

2. Tryb wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego: 

1) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV–VI w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. 

3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wybory do Rady składają się z następujących etapów: 

1) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna Samorządu Uczniowskiego uczniowie zgłaszają 

kandydatury, 

2) do dnia poprzedzającego dzień wyborów na przewodniczącego Rady Samorządu 

Uczniowskiego trwa kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy 

szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w 

porozumieniu z Dyrektorem szkoły), 

3) wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 

głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez 

zapisanie imienia i nazwiska wybieranego kandydata) i umieszczają je w urnie wyborczej, 

4) w dniu wyborów należy powołać czteroosobową komisję skrutacyjną, w skład której nie 

mogą wchodzić osoby kandydujące. 

5) przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał 

największą liczbę głosów. 



5. W przypadku niekompetencji przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego 

pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co 

jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie. 

6. Niekompetencją jest m.in. niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia 

danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez 

siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Rady Samorządu 

Uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia. 

7. Pracę sekcji koordynuje przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego. 

8. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do 20 września każdego 

roku szkolnego. 

Rozdział IV 

Wolontariat 

§ 8 

1. Wolontariat  to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej  nr 1 w Józefowie, 

nauczyciel a także rodzic chętny do udziału w wydarzeniach wolontariackich, 

organizowanych przez szkołę. 

1) praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 

podsumowujących, 

§ 9 

1. W Szkole Podstawowej  nr 1 w Józefowie działa Szkolny Klub Wolontariatu. 

1) Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne, kulturalne.  

a) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o  innych, 

b) każdy członek Klubu systematycznie  przychodzi na spotkania organizowane w szkole  w 

celu uzyskania  informacji o ewentualnych potrzebach i potrzebujących, 

c) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i 

warsztatach dla wolontariuszy, 

d) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać 

własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, 



e) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować idee wolontariatu, 

godnie  reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

2) Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest nauczyciel, który wyraża zgodę na 

pełnienie tej funkcji oraz chęć  zaangażowania się w bezinteresowną służbę pomoc 

potrzebujący.    

a) zadania opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu:  

• promocja idei wolontariatu wśród uczniów,                                                                                                      

• rekrutacja członków,                                                                                                                                               

• wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza,                                   

• nadzorowanie pracy wolontariuszy,                                                                                                       

• przygotowanie wolontariusza do pracy,                                                                                                 

• określenie warunków współpracy,                                                                                                             

• utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami,                                                                       

• nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza,                                                                          

• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.                                     

3) przedstawicielem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Rada wolontariatu, 

4) Rada wolontariatu zostaje wyłoniona przez opiekuna Szkolnego Klub Wolontariatu 

spośród wolontariuszy, 

5) w skład rady wolontariatu wchodzi po jednym przedstawicielu z poszczególnych 

oddziałów 4-6, wybranym w wyniku głosowania danego zespołu klasowego, 

6) Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty 

działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, 

7) Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i 

następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez 

szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą 

potrzebujących. 

2. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu, 

2) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej, 

3) rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań 

i altruistycznym – pomoc bezwarunkowa, 

4) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, 

5) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i 

środowiska naturalnego a także czerpanie przyjemności z bezinteresownego działania, 



6) angażowanie uczniów do świadomej i dobrowolnej pomocy innym, 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy, 

6) pomoc uczniom w trudnych sytuacjach, 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych, itp., 

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami. 

 

Rozdział V 

ORDYNACJA WYBORCZA  OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 10 
 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest doradcą służącym swoją pomocą i 

doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach 

pracy Samorządu. 

§ 11 

1. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie nad Samorządem 

Uczniowskim czuwa dwóch opiekunów. 

 

2. Wyboru Opiekunów Samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie klas IV-VI 

spośród członków Rady Pedagogicznej. 

2) Wyboru jednego z opiekunów Samorządu Uczniowskiego dokonują uczniowie klas IV-VI 

drogą tajnego głosowania poprzez zapisanie na karcie do głosowania imienia i nazwiska 

wybranego członka Rady Pedagogicznej, którą następnie umieszczają w urnie wyborczej.  

3) Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów. 4) 

4) Drugiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego powołuje spośród członków Rady 

Pedagogicznej Dyrektor szkoły. 

 

4. Wybrany w drodze głosowania nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może – w uzasadnionych przypadkach – złożyć 

dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera 

nowego opiekuna. 

 

6. Kadencja opiekunów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

 

 



Rozdział VI 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 12 
 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

2) Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny. 

3) Protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego. 

4) Sprawozdanie z działalności za I i II półrocze roku szkolnego. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 
 

1. Niniejszy Regulamin SU musi być przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach. Z 

regulaminem uczniowie mogą zapoznać się na tablicy ogłoszeń SU oraz w bibliotece 

szkolnej. 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu 

Uczniowskiego decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem.  

 

Magdalena Jedlińska 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 


