
REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO   
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI NR 22   

W  PŁOCKU  
 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. 
 
 Na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty wraz z uprawnieniami wynikającymi 
z tej regulacji uczniowie mają prawo wyboru Samorządu Uczniowskiego. 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Nazwa reprezentacji uczniów. 

 
§ 1.  „Samorząd Uczniowski” 
 

ROZDZIAŁ II 
Prawa Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 2.1  W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka   
w Płocku działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

 
§ 2.2  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 
§ 2.3  Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony 

 przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
 
§ 2.4   Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 
§ 2.5   Regulamin Samorządu nie moŜe być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej  

 Nr 22 w Płocku. 
 
§ 2.6  Samorząd moŜe przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 
 podstawowych praw uczniów takich jak: 

 
1) prawo do zapoznawania z programem nauczania z jego treścią, celem  

i stawianymi wymogami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania  
i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalno-oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami 
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły, prawo wyboru 
nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, prawo do rzetelnego, bez 
naruszenia godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi informowanie 
społeczności szkoły o swoich programach, opiniach i problemach. 



 
 

ROZDZIAŁ III 
Działalność Samorządu. 

 
§ 3.1 Celem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów. 
 
§ 3.2 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych i sportowych: 
 

1) Pierwszy Dzień Wiosny, 
2) Dzień Sportu Szkolnego, 
3) wycieczki, 
4) zabawy choinkowe i inne, 
5) wybory „Miss Szkoły”, 
6) organizacja loterii fantowych, 
7) wydawanie gazetki, 
8) wyjścia do kina. 

 
§ 3.3 Organizacja akcji charytatywnych  

1) ogólnopolskie, regionalne, lokalne, szkolne 
2) współudział w akcjach mających na celu porządkowanie terenu przyszkolnego  

 i miasta; 
3) współpraca z instytucjami, osobami prywatnymi w celu pozyskiwania   

 wszelkiego rodzaju pomocy dla szkoły. 
 
§ 3.4 Samorząd moŜe gromadzić środki finansowe i gospodarować nimi. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Organizacja działalności Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 4.1 Podstawowym ogniwem Samorządu Uczniowskiego jest Samorząd Klasowy, 
 składający się z trzech osób: 
 

� przewodniczącego (gospodarza) 
� zastępcy przewodniczącego 
� skarbnika 

 
§ 4.2  Członkowie klasowych samorządów uczniowskich tworzą Samorząd Uczniowski 
 Szkoły. 
 
§ 4.3  Na plenarnym zebraniu Samorządu Uczniowskiego wybrany zostaje: 
 

� Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
� Sekcje organizacyjne 

 
§ 4.4  Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny 
 (doraźny). 
 
 



 
§ 4.4.1 Przy powoływaniu sekcji Zarząd Samorządu Uczniowskiego musi dokładnie określić: 
 

� nazwę sekcji, 
� czas jej istnienia, 
� skład osobowy. 

 
 
§ 4.5   Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie w czasie tajnych, równych 

i demokratycznych wyborów. 
 
§ 4.6   Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu  

w realizowaniu jego zadań i inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów. 
 
§ 4.7   Zebrania Samorządu odbywają się przynajmniej dwa razy w semestrze. 
 
§ 4.8   Kadencja Samorządu trwa jeden rok. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Regulamin wyborów i głosowań do organów Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 5.1  Wybory do władz Samorządu są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne  

i większościowe. 
 
§ 5.2  Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły, bierne prawo wyborcze 

(prawo do kandydowania) – uczniowie klas V i VI. 
 
§ 5.3  Wybory przedstawicieli Samorządów Klasowych oraz władz Samorządu odbywają się 

przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest 
skuteczne przy zachowaniu zwykłej większości głosów ( 50% + 1).  

 
§ 5.3.1 Wybory przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. 

godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym 
przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje 
osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. Głosowania w klasach 
mogą być jawne lub tajne, odbywają się na zasadach ustalonych przez klasę. 

 
§ 5.3.2  Głosowania na zebraniach Samorządu mogą być jawne lub tajne ( w zaleŜności od 

decyzji organu). 
 
§ 5.4  Kandydaci do władz Samorządu zgłaszają swoje kandydatury z własnej,  

nieprzymuszonej woli. 
 
§ 5.4.1  Przyjęcie kandydatury moŜliwe jest po uzyskaniu przez kandydata poparcia ze 

strony 30 uczniów z róŜnych klas (z wyłączeniem własnej klasy). 
 
§ 5.5   Ogólnoszkolne wybory do władz Samorządu przeprowadza Szkolna Komisja 

Wyborcza, w skład której wchodzi po 2 wybranych przedstawicieli klas IV, V i VI. 
 



§ 5.5.1 Członkiem Komisji Wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do władz 
Samorządu. 

 
§ 5.6  Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez 

dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków naleŜy: 
 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii 
wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów, 
c. przygotowanie wyborów, 
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 
e. przeprowadzenie wyborów, 
f. obliczenie głosów, 
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 
 

§ 5.7 Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 
 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym 
przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez 
Szkolną Komisję Wyborczą. 

 
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do władz Samorządu oraz na 

opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 
 

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą 
w określonym miejscu i terminie, wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na 
niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 

 
4. Opiekunami SU zostaje  2 nauczycieli, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

 
5. Członkami władz Samorządu zostają 3 pierwsze osoby, które otrzymały 

największą liczbę głosów. 
 

6. Przewodniczącym władz Samorządu zostaje osoba, która otrzymała największą 
liczbę głosów w głosowaniu, wiceprzewodniczącym -  osoba, która otrzymała 
drugą, a skarbnikiem - trzecią w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich 
kandydatów. 

 
7. JeŜeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje 

trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory 
uzupełniające. 

 
§ 5.8  Mandat członka władz Samorządu oraz przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa 

w razie: 
a. rezygnacji, 
b. końca kadencji, 
c. po ukończeniu nauki w szkole. 

 
 



§ 5.9  Nad przebiegiem kampanii wyborczej oraz wyborów czuwają opiekunowie 
Samorządu. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 6.1.  Plenarne zebranie Samorządu jest zwoływane przez jego opiekuna nie rzadziej niŜ raz 
 w roku szkolnym. 
 
§ 6.1.1. Zarząd Samorządu obraduje nie rzadziej niŜ dwa razy na rok. W zebraniu uczestniczy 
 opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
 
§ 6.2.  Zebranie plenarne Samorządu moŜe być zwoływane takŜe w kaŜdym czasie na 
 wniosek Klasowych Samorządów Uczniowskich z co najmniej dwu klas, na wniosek 
 dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. 
 
§ 6.2.1. Zarząd Samorządu wraz z opiekunem dopilnuje wykonania szczegółowego planu 
 pracy Samorządu. 
 
§ 6.3.  Plan pracy Samorządu opiekun Samorządu przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi 
 szkoły. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Prawa i obowiązki uczniów wobec  Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 7.1. Uczniowie mają prawo do : 
 
� wyłaniania w demokratycznych wyborach swych reprezentacji klasowych  

 i reprezentacji ogólnoszkolnej w postaci samorządów klasowych i Samorządu 
 Uczniowskiego. 
� opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej, organizacji, składu i  regulaminu 

działania samorządu. 
� wyboru spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 (opiekunem samorządu klasy jest jej wychowawca). 
 
§ 7.2.  Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał Samorządu lub odwołanie go, jeśli 
nie spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Postrzeganie pracy nauczyciela przez Samorząd Uczniowski. 

 
§ 8.1.  Samorząd Uczniowski ma prawo i obowiązek wyrazić opinię o pracy nauczyciela. 
 Samorząd na pisemną prośbę Dyrektora Szkoły wyraŜa opinię dotyczącą sposobu 
 postrzegania nauczyciela przez uczniów i przekazuje ją w formie pisemnej w ciągu  
 7 dni Dyrektorowi Szkoły. 
 
§ 8.1.1. Postrzeganiu nauczyciela przez Samorząd nie podlegają : 
 



� Sposób realizacji materiału, 
� Dobór metod, form pracy nauczyciela, 
� Kwalifikacje nauczyciela, 
� Sfera Ŝycia prywatnego. 
 

§ 8.1.2. Samorząd Uczniowski wyraŜa swoją opinię w zakresie: 
 
� Gotowości nauczyciela do pomocy uczniom w rozwiązywaniu indywidualnych lub 

 zbiorowych problemów w zakresie nauczania i wychowania, 
� Inicjatywy nauczyciela w zakresie organizacji czasu wolnego, 
� Dodatkowej pracy nauczyciela z uczniem słabym i zdolnym. 
 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 9.1. Dokumentacja Samorządu: 
 
�  Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
�  Protokoły Rady Samorządu Uczniowskiego   . 
�  Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego 
�  Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


