
 

 
 
 
 

REGULAMIN  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 1 IM.WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 

W BRZEŚCIU KUJAWSKIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 
1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.IX.1991 r.( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 
ze zmianami ). 
2.Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. 
3. Konwencja o Prawach Dziecka. 
 
 
 



 
PREAMBUŁA: 

 
 
Wszyscy uczniowie szkoły stanowią wspólnotę, 
której członkowie posiadają równe prawa. 
Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentacją 
uczniów szkoły. 
Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa      
w życiu szkoły, uczenie demokracji oraz rozwijanie 
poczucia odpowiedzialności w wypełnianiu 
obowiązków. 
Kształtowanie i pogłębianie uczuć patriotycznych, 
rozwijanie szacunku dla symboli narodowych 
 i regionalnych. 
Propagowanie właściwych postaw etycznych 
( przeciwstawianie się złu, koleżeństwo, tolerancja, 
szacunek dla osób starszych, pomoc potrzebującym, 
poszanowanie wspólnego mienia). 
Organizowanie imprez rozrywkowych na terenie 
szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Regulamin Zawiera: 
 
- Nazwa, siedziba, charakter prawny SU. 
- Kompetencje i prawa Samorządu. 
- Organy Samorządu. 
- Opiekun Samorządu. 
- Zasady wyboru organów Samorządu. 
- Finanse Samorządu. 
- Dokumentacja Samorządu. 

 Załącznik – Regulamin ,, Szczęśliwego numerka „ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ 1 
 
NAZWA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 
 
Art. 1 
W Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim działa 
Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem. 
Art. 2 
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
Art. 3 
Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. 
oraz Statutem Szkoły. 
 
ROZDZIAŁ 2 
 
KOMPETENCJE I PRAWA SAMORZĄDU 
 
Art.4 
Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich : 
1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem 
wychowawczym, z ich treścią, celami i stawianymi wymogami. 
2. prawo jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiając zachowanie 
właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością 
rozwijania i 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 w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą 
Rodziców. 
6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu lub 
akceptacji nauczyciela zaproponowanego przez grono pedagogiczne. 
Art.5 
Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy 
nauczyciela. 
 
 
 



ROZDZIAŁ3 
 
ORGANY SAMORZĄDU 
 
Art. 6 
Organami samorządu są : 
1. Prezydent Samorządu 
2. Rada Samorządu 
Art. 7 
Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. 
 
Prezydent samorządu 
Art. 8 
Prezydent samorządu wybierany jest w wyborach powszechnych przez 
uczniów klas III-V. 
Art. 9 
Do kompetencji Prezydenta samorządu należy w szczególności : 
1. utworzenie Rady Samorządu 
2. reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców 
3. kierowanie pracą Samorządu 
4. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi  
i organizacjami działającymi w szkole 
 
Rada Samorządu 
Art. 10 
Radę Samorządu tworzą : 
1. Prezydent Samorządu 
2. Premier  
3. Rzecznik Praw Ucznia  
4. Członkowie Samorządów klas IV – VI 
 
Art. 11 
Zebrania Rady Samorządu zwołuje Prezydent Samorządu nie rzadziej niż raz w 
miesiącu. 
Art. 12 
Do kompetencji Rady Samorządu należą : 
1. opracowanie planu pracy Samorządu 
2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy 
3. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach 



ważnych dla uczniów i szkoły 
4. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców 
5. podejmowanie uchwał o zmianie regulaminu Samorządu 
6. wybór lub akceptacja nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna 
Samorządu 
Art. 13 
Uchwały rady samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności 
przynajmniej 2/3 członków. 
 
Rzecznik Praw Ucznia  

Art.14 
Jest osobą powoływaną zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 
Jego podstawowe zadania i rola to przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, 
propagowanie praw ucznia i dziecka we współpracy z Radą Samorządu 
Uczniowskiego, prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych. 

 

ROZDZIAŁ 4 
 
OPIEKUN SAMORZĄDU 
 
Art. 16 
Opiekun Samorządu nie jest członkiem Samorządu lecz Rady Pedagogicznej. 
Art. 17 
Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje : 
1. Rada Samorządu 
2. Rada Pedagogiczna 
3. Samorządy klasowe 
Art. 18 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach powszechnych 
przez uczniów klas IV – VI na koniec roku szkolnego – w czerwcu. 
Opiekunowie samorządu szkolnego są zatwierdzani przez Radę Pedagogiczną na 
pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym –w sierpniu. 
 
Art. 19 
Kadencja opiekuna trwa jeden rok. W przypadku wyrażenia chęci dalszej pracy 
zostaje on wzięty pod uwagę w w/w procedurze wyboru. 
 



Art. 20 
Zadaniami opiekuna są : 
1. czuwanie nad pracą Samorządu 
2. pośredniczenie między uczniami a nauczycielami 
3. doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej 
4. pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyzna 
 
ROZDZIAŁ 5 
 
REGULAMIN WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU 
 
Art.21 
Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością 

głosów  w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego. 

Art.22 

Radę samorządu tworzą wszyscy uczniowie, którzy są kreatywni, twórczy, 

chętnie i sumiennie wywiązują się z powierzonych obowiązków.  

Art.23 

Tryb wyboru Rady samorządu: 

1. Wybory do Rady SU powinny odbyć się do 10 czerwca każdego roku 

szkolnego. 

2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III – V w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

3.W celu przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu powołuje 3 osobową 

komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 

4.   Do obowiązków komisji wyborczej należy: 

 przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

 przygotowanie wyborów, 

 przeprowadzenie wyborów, 

 sporządzenie protokołu, 

 ogłoszenie wyników.  



5) Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu. 

6) Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum 

jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania 

własnego programu działania w strukturach samorządu. Kampania taka nie 

może zakłócać pracy szkoły. 

7) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczane są 

alfabetycznie. 

8) Głosujący oddaje głos na jednego z podanych kandydatów poprzez 

wstawienie krzyżyka przy nazwisku, a następnie kartę wrzuca do urny 

wyborczej w obecności członków komisji wyborczej. 

9) Przewodniczącym SU (Prezydentem) zostaje kandydat, który otrzymał 

największą liczbę głosów, Premierem, Rzecznikiem Praw Ucznia kolejni. 

Kandydaci za obustronną zgodą, mogą zamienić się funkcjami, najpóźniej  

w ciągu dwóch dni po wyborach. 

 
ROZDZIAŁ 6 
 
FINANSE SAMORZĄDU 
Art. 24 
Samorząd ma prawo organizować zbiórki surowców wtórnych, aukcje prac 
uczniów ,dyskoteki itp. w celu zdobycia środków na potrzeby prowadzenia swojej 
działalności w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców. 
 
ROZDZIAŁ 7 
 
DOKUMENTACJA SAMORZĄDU 
 
Art. 25 
Dokumentację Samorządu stanowią : 
1. Regulamin Samorządu 
2. Protokoły zebrań Rady Samorządu 
3. Sprawozdania z działalności Samorządu 
 



ROZDZIAŁ 8 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Art. 26 
Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu. 
Art. 27 
Dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu odbywa się w trybie 
właściwym dla jego ustalenia. 
 

 

 

 

 

 

  Opiekun Samorządu :                                                Rada Samorządu: 

 Anna Sobczak                                                      Katarzyna Ochmańska 

                                                                             Maciej Kozicki 

                                                                             Magdalena Radaszewska 

 

 

 

 

 

 

Brześć Kujawski , 16.12.2008 r. 


