
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 3 im. Kpt. St. BETLEJA w KŁODZKU 

 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa o systemie oświaty. 
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. St. Betleja w Kłodzku. 
 
Regulamin zawiera: 
I. Postanowienia ogólne. 
II. Organy Samorządu Uczniowskiego – kompetencje, zadania, struktura. 
III. Ordynacja Wyborcza. 
IV. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 
VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
VII.     Rzecznik Praw Ucznia.  
VIII. Przepisy końcowe. 
 
I. Postanowienia ogólne. 

Art.1 
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

Art. 2 
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Samorząd może przedstawiać 
Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich  
sprawach, szczególnie dotyczących praw uczniów takich, jak: 
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi w tym zakresie 
wymaganiami. 
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 
4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem. 
Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania                       
z zakresu wolontariatu. 
 
II. Organy Samorządu Uczniowskiego – kompetencje, zadania, struktura. 

Art. 3 
Do organów Samorządu Uczniowskiego należą: 
1) Rada Samorządu Uczniowskiego złożona z przedstawicieli Samorządów Klasowych; 
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 4 
Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok [w specjalnych przypadkach może zostać  
przedłużona – min.: zagrożenie pandemiczne lub inne wyjątkowe okoliczności]. 
Opiekunowie Samorządu zobowiązani są dwa razy w roku składać sprawozdanie z działalności  
samorządu Dyrektorowi szkoły. 

Art. 5 
Zebranie przedstawicieli uczniów 
Prawo do udziału w zebraniu przedstawicieli uczniów mają uczniowie wybrani                                          
w poszczególnych klasach IV - VIII, po 2 w głosowaniu tajnym, na początku każdego roku 
szkolnego. 



Zebranie przedstawicieli uczniów zwoływane jest 1 raz na semestr roku szkolnego na wniosek: 
1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
2. Przewodniczącego Samorządu, 
3. Co najmniej 1/5 uczniów klas IV - VIII. 
Zebranie przedstawicieli uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają 
zwykłą większością głosów. 

Art. 6 
Do kompetencji przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 
1) identyfikują potrzeby uczniów, 
2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 
naukowej w szkole, 
3) informują uczniów o działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
2. Zebrania ogólne przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w Szkole nazywane 
jest Radą Samorządu Uczniowskiego. 
3. Do obowiązków członków Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 
1) uczestnictwo w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego i realizacja celów Samorządu 
Uczniowskiego, 
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub 
Dyrektora Szkoły, 
3) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
4. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 
1) współpraca z Zarządem Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, 
2) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 
3) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 
4) kontrolowanie zgodności działań Zarządu Samorządu Uczniowskiego z niniejszym Regulaminem 
oraz Statutem Szkoły, 
5) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych oraz rocznych sprawozdań Przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego z działalności Samorządu Uczniowskiego i innych spraw wniesionych 
przez członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego pod obrady. 
5. Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego przynajmniej raz w semestrze. Członkowie Rady Samorządu 
Uczniowskiego mogą wystąpić do Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego                      
o zwołanie specjalnego zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 7 
Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
2) opracowanie rocznego planu działania Samorządu Uczniowskiego, 
3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
4) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków,  opinii, 
sugestii członków Samorządu Uczniowskiego, 
5) zbieranie i archiwizowanie (w segregatorze) bieżącej dokumentacji Samorządu  Uczniowskiego. 
Obrady Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w zależności od bieżących 
potrzeb. 
Do obowiązków członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 
1) uczestnictwo w pracach Zarządu Samorządu Uczniowskiego i realizacja celów Samorządu 
Uczniowskiego, 
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrektora Szkoły, 
3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
4) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 
5) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec organów szkolnych. 

Art. 8 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z: 
1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 
2) Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 
3) Skarbnika. 
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
1) kieruje pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 



2) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców 
oraz innych organizacji, 
3) przedstawia uczniom, Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy 
Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz sprawozdanie końcowe z działalności Samorządu 
Uczniowskiego, 
4) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu 
Uczniowskiego, 
5) prowadzi apele szkolne. 
2. Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
Pełni obowiązki Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w razie jego nieobecności lub z jego 
upoważnienia. 
3. Skarbnik 
1) gromadzi środki finansowe, 
2) corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe Dyrektorowi Szkoły, Zarządowi Samorządu 
Uczniowskiego oraz Radzie Samorządu Uczniowskiego. 
 
Przewodniczący Małego Samorządu - dla klas I - III 
1. Reprezentuje razem z przewodniczącym uczniów wobec Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej          
i Dyrekcji szkoły. 
2. Współpracuje z przewodniczącym Samorządu. 
3. Przedstawia problemy młodszych klas. 
4. Czuwa i wspomaga klasy młodsze w organizowaniu imprez szkolnych. 
5. Prowadzi apele szkolne. 
 
III. Ordynacja Wyborcza. 

Art. 9 
1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego klas IV - VIII: 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunowie 
Samorządu Uczniowskiego wybierani są co roku w pierwszym tygodniu czerwca (zgodnie                             
z Kalendarium szkolnym). Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, tajne, 
powszechne, bezpośrednie i większościowe.  
2. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. Do Samorządu 
Uczniowskiego klas IV – VIII posiadają uczniowie klas III – VII. 
3. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 
1) stałego członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń szkoły, z wyjątkiem 
ucznia, który podczas kadencji ustępującego Zarządu Samorządu Uczniowskiego został ukarany 
naganą Dyrektora Szkoły. 
2) przedstawiciela Samorządu klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy. 
4. Samorządy klasowe powinny zostać wybrane przez wszystkie klasy przed wyborami do Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. 
Przedstawicielem Samorządu Klasowego w Radzie Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, 
która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. 
5. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunów Samorządu 
Uczniowskiego przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza powołana przez ustępujący Zarząd 
Samorządu Uczniowskiego. 
6. W skład Komisji wchodzą 3 osoby. Członkiem Szkolnej Komisji Wyborczej nie może być 
kandydat w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
7. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy: 
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 
przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów oraz w przeddzień wyborów przeprowadzenie 
debaty przedwyborczej z kandydatami i słuchaczami, 
3) przygotowanie wyborów, 
4) przeprowadzenie wyborów, 
5) obliczenie głosów, 
6) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników na tablicy Samorządu 
Uczniowskiego. 



8. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 
1) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez Dyrektora 
Szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą. 
2) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 
3) Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym 
miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na 
niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 
4) Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostają pierwsze 3 osoby, które otrzymały 
największą liczbę głosów. 
5) Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która otrzymała 
największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego. 
6) Wiceprzewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która otrzymała 
drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu Samorządu 
Uczniowskiego. 
7) Jeżeli, ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów, zaistnieje trudność                     
w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

Art. 10 
Przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekun Samorządu, spośród 
uczniów klas III. 

Art. 11 
 

Ważność mandatów wybieranych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego                           
oraz Rady Samorządu Uczniowskiego. 

1. Mandat członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Przedstawiciela Samorządu  
Klasowego wygasa w razie: 
1) rezygnacji z pełnionej funkcji wyrażonej na piśmie, 
2) końca kadencji, 
3) po ukończeniu nauki w szkole, 
4) otrzymania nagany Dyrektora Szkoły, 
5) odwołania z funkcji przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego w przypadku niewywiązywania się 
przez niego z obowiązków. 
2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 
1) rezygnacji z pełnionej funkcji wyrażonej na piśmie, 
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 uzupełniające wybory, 
2) w miejsce stałych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Zarząd Samorządu   
Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza  
uzupełniające wybory powszechne,  
3) w przypadku Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego – na czas określony  
obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające 
wybory powszechne, 
4) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające 
wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor Szkoły. 
 
IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 12 
1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o fundusze ze środków Rady Rodziców lub zyskiwane               
w ramach własnej działalności, a także ze środków przyznanych przez instytucje i organizacje 
wspierające działalność Samorządu Uczniowskiego, sponsorów prywatnych oraz zbiórek 
charytatywnych. 
Własna działalność SU może obejmować pozyskiwanie dochodów min.: ze sprzedaży biletów na 
dyskoteki szkolne oraz kiermaszy/festynów szkolnych. 



2. Finanse Samorządu Uczniowskiego gromadzone są na subkoncie Rady Rodziców. 
 
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 13 
1. Regulamin Samorządu. 
2. Roczne plany pracy. 
3. Protokoły z pracy Samorządu. 
4. Rozliczenia finansowe. 
 
VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 14 
1. Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
2. Ustępujący Samorząd Uczniowski proponuje kandydatury na opiekuna Samorządu  
Uczniowskiego. Jeżeli wybrany nauczyciel wyraża zgodę, a zaproponowanych lub chętnych 
opiekunów jest więcej niż dwóch następuje głosowanie podczas wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego i opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał większość głosów. 
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wspomaga jego działalność poprzez: 
1) pośredniczenie w relacjach Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Szkoły oraz Radą 
Pedagogiczną, 
2) wsparcie Samorządu Uczniowskiego w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
3) inspirowanie uczniów do działania. 
4) współpracuje z SU przy pracy nad rocznym planem pracy. 
5) sporządza sprawozdania z działań Samorządu Uczniowskiego za I i II semestr. 
 
VII. Rzecznik Praw Ucznia. 

Art. 15 
 
1. Wybory na Rzecznika Praw Ucznia organizuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego informuje o dacie wyborów z tygodniowym wyprzedzeniem. 
3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 
4. Uczniowie dokonują wyboru na opieczętowanej karcie poprzez wpisanie imienia i nazwiska 
kandydata. 
5. Organizatorzy wyborów zbierają karty do opieczętowanej urny. 
6. Obliczenia głosów dokonują w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego bezpośrednio po 
zakończeniu wyborów. 
7. Po obliczeniu głosów sporządza się protokół, który stanowi dowód przeprowadzenia wyborów. 
8. Osobie, która otrzymała najwięcej głosów proponowana jest funkcja Rzecznika Praw Ucznia.                   
W razie odmowy propozycję składa się następnej osobie z listy. 
9.Jeżeli Rzecznika Praw Ucznia nie może pełnić powierzonej funkcji, jego obowiązki przejmuje 
nauczyciel, który, jako kolejny , w wyborach otrzymał najwięcej głosów. 
 
VIII. Przepisy końcowe. 

Art. 16 
Regulamin dostępny jest dla wszystkich uczniów. Regulamin Samorządu Uczniowskiego można 
zmienić.  
Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą nastąpić na wniosek uchwały Zarządu lub 
na wniosek organów szkoły. Zmiany zatwierdzają organy Samorządu Uczniowskiego zwykłą 
większością głosów przy akceptacji Dyrektora Szkoły . 
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                                
z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych 
stron. 
Kworum podczas spotkań i komisji SU wynosi zawsze połowa zgromadzonych plus jeden. 
Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 
Regulamin jest uchwalony na walnym zebraniu przedstawicieli uczniów w głosowaniu jawnym. 
Walne zebranie przedstawicieli uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian 
lub uzupełnień regulaminu. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 


