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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 353  

im. WIELKICH ODKRYWCÓW w WARSZAWIE 
 

 
I. PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie działa na 

podstawie:  

a) ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., 

poz. 425 z późniejszymi zmianami) 

 b) Statutu Szkoły Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Art. 1 
 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

 

Art. 2 
 

Samorząd Uczniowski jest samorządnym przedstawicielem uczniów uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie. Jest reprezentantem całej społeczności 

uczniowskiej w sprawach związanych z działalnością szkoły. 

  
Art. 3 

 

Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz 

organizacjami działającymi na terenie szkoły.  

 

Art. 4 
 

Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami Rady 

Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz obowiązującym prawem.  

 

Art. 5 
 

Cele działania Samorządu: 

1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, 

przyjmowania współodpowiedzialności z jednostkę i grupę.  

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i umiejętności zespołowego działania.  

3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji. 

 

Art. 6 
 

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do: 

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami, 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) organizowania, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
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d) zgłaszania wniosków do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 

e) zgłaszania wniosków do regulaminu ucznia. 

 

III. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Art. 7 
 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1. Samorząd Klasowy IV-VI w składzie: 

 Przewodniczący Klasy, 

 Zastępcy Przewodniczącego, 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkami są Samorządy Klasowe. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:  

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU, 

 Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

 Sekretarz. 
 

Art. 8 
 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 
1. Samorząd Klasowy:  

 reprezentuje klasę na zewnątrz  jako Rada SU  

 organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.), 

 wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

 organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 
2. Rada Samorządu Uczniowskiego:  

 uchwala Regulamin SU, 

 podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie  

 podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 

 ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, 

 dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego. 
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

 kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,   

 wykonuje uchwały Rady SU,  

 czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

 pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,  

 rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,  

 występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach 
swoich kompetencji. 

 
 

Art. 9 
 

Kandydat do Zarządu Samorządu Szkolnego musi legitymować się dobrymi wynikami w nauce i bardzo 

dobrym zachowaniem. 
 

Art. 10 
 

Nad przebiegiem wyborów do Zarządu Samorządu Szkolnego czuwa opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. 
 

Art. 11 
 

Kadencja Władz Samorządu trwa rok. 
 

Art. 12 
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Spotkania Samorządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania 

zwołuje opiekun Samorządu. 
 
 

IV. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Art. 13 
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród grupy nauczycieli-kandydatów wskazanych przez 
Dyrektora ogół uczniów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym. 

 

 
Art. 14 

 

1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu. 

2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami. 

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 
 
 
 

V.         TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO. 
 

Art. 15 
 

Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych według zasad ustalonych 

w danej klasie i pod kierunkiem wychowawcy. 
 

Art. 16 
 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim i powszechnym. 
 

Art. 17 
 

Wybory odbywają się co roku nie później niż w październiku. 
 

Art. 18 
 

Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły. 
 

Art. 19 
 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się w następujący sposób: 

a) Kandydaci zgłaszają się do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,, 

b) Kandydaci biorą udział w kampanii wyborczej, która trwa 2 tygodnie przed wyborami – na 

spotkaniu z uczniami winni przedstawić swój program, 

c) na kartach głosowania, które otrzymują wyborcy, nazwiska Kandydatów umieszczone są 

w kolejności alfabetycznej, 

d) głosowanie dokonuje się przez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku Kandydata, 

e) karty do głosowania należy wrzucić do urny ustawionej w szkolnym lokalu wyborczym, 

f) obliczenie głosów, wyników wyborów dokonuje Komisja Wyborcza powołaną przez Opiekuna 

Samorządu składająca się z 3 członków (po jednym z klas IV, V i VI), 
 

Art. 20 
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Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje Kandydat, który uzyskał w wyborach najwięcej 
głosów. Zastępcami zostają kolejne dwie osoby, a następna zostaje Sekretarzem. 
 

Art. 21 
 

Na zebraniu zwołanym przez Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu jawnym Zarząd 

Samorządu Uczniowskiego (spośród przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego). 

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 22 
 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem 

Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 
 

Art. 23 
 

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

Art. 24 
 

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu. 
 

Art. 25 
 

Artykuły regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą zostać zmienione, uzupełnione lub odrzucone 

przez zebranie Samorządów Klasowych, Dyrekcję, Radę Pedagogiczną po konsultacji z Radą 

Samorządu Uczniowskiego. 

 
 
 
 

Warszawa, dn.03.12.2014 r. 

 

Opracowali Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

                                                                       Mirosława Ciacharowska 

         Edyta Kowalczyk  

 


