
REGULAMIN  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP3 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 47 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM I  
W KATOWICACH  

 
Rozdział I 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art.1. 
Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 
( Dz.U.Nr95 z dnia 25 października 1991 r , poz.425 z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z postanowieniami 
statutu szkoły i niniejszego regulaminu . 
 

Art.2. 
Samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie SP 47. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu 
uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem samorządu oraz jego 
władz. 
 

Art.3. 
Zarząd i rada SU są  przedstawicielami społeczności uczniowskiej powołanymi w celu współdziałania  
z dyrektorem szkoły, opiekunem SU, radą pedagogiczną i radą rodziców. 
 

Art.4. 
Zarząd i rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony 
przez radę i zarząd SU . 
 

Art.5. 
Samorząd uczniowski przedstawia wnioski i opinie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców 
w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak : 
1.Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania , jego treścią , celami i stawianymi wymaganiami  
2.Prawo do zapoznania się z  WO, 
3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  
4.Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między  wysiłkiem 
szkolnym , a możliwością zaspakajania własnych zainteresowań,  
5.Prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z opiekunem SU, dyrektorem szkoły, radą 
pedagogiczną oraz radą rodziców. 
 

Art.6. 
Samorząd uczniowski respektuje obowiązki ucznia, według których należy:  
1.aktywnie uczestniczyć we wszystkich imprezach i akcjach szkolnych, 
2.godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji, 
3.podporzadkować  się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i opiekuna SU  
4.szanować wszystkich pracowników szkoły, 
5.przestrzegać zasad współżycia społecznego, zwłaszcza zwalczania przejawów brutalności i wulgarności i 
nietolerancji, 
6.pozostać w budynku szkolnym od rozpoczęcia do zakończenia lekcji, 
7.przestrzegać statutu szkoły i regulaminu SU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ II 
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
Art.6. 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
 
1.Samorząd klasowy w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik. 
2.Rada samorządu uczniowskiego, którą tworzą wszyscy członkowie samorządów klasowych. 
3.Zarząd samorządu uczniowskiego w składzie :  
        a. przewodniczący SU, który kieruje pracą zarządu i rady SU , 
        b. zastępca przewodniczącego SU, 
        c. członkowie. 
4.Dla realizacji swoich zadań zarząd SU wraz z opiekunem SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. 
Podczas powoływania sekcji zarząd SU określa jej nazwę, zakres działalności, kompetencje, okres jej istnienia, 
przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy .Członkiem sekcji może  zostać każdy uczeń 
szkoły . 
 

Art.7. 
Kompetencje organów samorządu uczniowskiego: 
 
1.Samorząd klasowy: 
       a. reprezentuje klasę w spotkaniach z zarządem SU, współpracuje z opiekunem SU i  zarządem SU, 
       b. pomaga organizować życie klasy, 
       c. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy, 
       d. koordynuje działania w konkursie Klasa Roku. 
 
2.Rada samorządu uczniowskiego przy czynnym udziale zarządu SU i opiekuna SU: 
       a. uchwala regulamin SU , 
       b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie, 
       c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,  
       d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, 
       e. współpracuje z zarządem SU i opiekunem SU 
        
 
3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego przy czynnym udziale opiekuna SU: 
       a. kieruje pracą SU, 
       b. wykonuje uchwały rady SU, 
       c. akceptuje przedstawionego przez dyrektora szkoły kandydata na opiekuna SU, 
       d. czuwa nad terminową realizacją planu pracy , 
       e. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 
       f. występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców 
           w ramach swoich kompetencji, 
      g. uwzględnia w swojej działalności potrzeby uczniów, 
      h. troszczy się  o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
      i. włącza uczniów w ogólnoszkolne działania zarządu SU. 
      
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROZDZIAŁ III 
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
Art.8. 

Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu 
klasy. 
 

Art.9. 
Bezpośrednio po wyborach wychowawca przydziela poszczególne  funkcje w samorządzie klasowym . 
 
Przedstawiciele samorządów klasowych tworzą radę samorządu uczniowskiego. 
 
 

Art.11. 
 
Kandydatów do zarządu SU zgłaszają samorządy klasowe klas III- VI 
( nie więcej niż 3 kandydatów z jednej klasy ). 
 

Art.12. 
 

Kandydaci do zarządu SU muszą spełniać przynajmniej jeden z podanych warunków : 
  
           a. posiadać  świadectwo z wyróżnieniem, 
           b. posiadać odznakę „ licz na mnie „ lub „wzorowy uczeń” 
           d. wykazywać się  umiejętnością  obrony własnego zdania, 
           e. chętnie poświęcać czas dla  swojej szkoły, 
           f. wykazywać się postawą koleżeńską wobec swoich szkolnych kolegów i koleżanek . 
 

Art.13. 
Tryb wyboru zarządu SU: 
            a. w wyborach do zarządu SU biorą udział wszyscy uczniowie klas I – VI w głosowaniu równym,  
                tajnym  i powszechnym, 
             b. członkami zarządu zostają kandydaci , którzy uzyskali największą liczbę głosów,  
             c. przewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów  
             w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków zarządu SU, 
             d. wiceprzewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów                     
             spośród  wszystkich wybranych członków zarządu SU, 
            e. jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu   
             mandatów, komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 
            f. komisja wyborcza może zarządzić wybory uzupełniające do zarządu w przypadku radykalnie zmniejszonej  
             liczby członków zarządu SU, 
             g. w celu przeprowadzenia wyborów opiekun SU powołuje komisję wyborczą, w skład której  
                 nie mogą wchodzić osoby kandydujące, 
             h. nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU, 
             i. kadencja zarządu SU trwa co najmniej 3lata. 
             j. nowy zarząd SU zostaje uroczyście zaprzysiężony w obecności całej społeczności uczniowskiej. 
 

Art.14. 
Etapy wyborów do zarządu SU: 
             * etap pierwszy: uczniowie z  klas  III , IV, V i VI dokonują wyboru maksymalnie 3 kandydatów do 
             zarządu SU, 
             *etap drugi: kandydat do zarządu SU zgłasza na piśmie opiekunowi SU swoją kandydaturę 
             pozytywnie zaopiniowaną przez klasę, do której uczęszcza kandydat oraz przez swojego wychowawcę. 
             Kandydat wypełnia ankietę przygotowaną przez opiekuna SU.  
             Kandydat  może przygotować na piśmie swój program wyborczy, który prezentuje za pomocą plakatu   



             wyborczego podczas trwania kampanii. 
             * etap trzeci: wszyscy zgłoszeni kandydaci uczestniczą w kampanii wyborczej, która trwa co najmniej 7 dni. 
             * etap czwarty: po upływie co najmniej 7 dni następuje tzw. cisza wyborcza. 
             * etap piąty: wszyscy uczniowie uprawnieni do głosowania mogą uczestniczyć w wyborach, poprzez          
             uzupełnienie otrzymanej w dniu wyborów karty do głosowania. 
 
 

Art.15. 
 

Kompetencje komisji wyborczej: 
Szkolna komisja wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem 
wyborów.  
Do jej obowiązków należy: 
        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. 
    
 

Art.16. 
 
Członkowie zarządu  samorządu uczniowskiego oraz ich prawa i obowiązki.  
 
 Prawa członków zarządu  samorządu uczniowskiego:  

1. członek samorządu posiada bierne i czynne prawo wyborcze,  
2. utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie przez zarząd  samorządu, 
3. skreślenia członków dokonuje opiekun samorządu SU wraz z pozostałymi członkami zarządu samorządu 

uczniowskiego  w następujących przypadkach:  
1. rezygnacja członkowska złożona na piśmie lub ustnie na zebraniu zarządu SU, 
2. nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły oraz regulaminu samorządu uczniowskiego,  
3. nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych na członków zarządu, 

4. wykluczenia członka zarządu samorządu dokonuje się na wniosek pozostałych członków  lub opiekuna SU. 

 
Członek samorządu uczniowskiego ma obowiązek:  

1. brać czynny udział w pracach samorządu, 
2. przestrzegać postanowień regulaminu,  
3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami, 
4. stawiać się na spotkania zarządu samorządu uczniowskiego.  

 
ROZDZIAŁ IV 

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
Art.17. 

Opiekun jest doradcą służącym swoja pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu. Opiekun ma prawo 
uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu . 

 
Art.18. 

Wyboru opiekuna SU z ramienia rady pedagogicznej dokonuje dyrektor szkoły, a akceptuje rada SU. 
 
 
 



Art.19. 
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w księdze protokołów zarządu 
SU. 

 
ROZDZIAŁ V 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ  
 

Art.20. 
Uchwały podejmuje rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu 
rady .  
 
 

Art.21. 
Zebrania i uchwały rady oraz zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów.Za prawidłowe jej prowadzenie 
odpowiada sekretarz zarządu , a za realizację uchwał – przewodniczący SU, nad całością czuwa opiekun SU. 
 

Art.22. 
Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać zarząd do przeprowadzenia 
głosowania . 
 

Art.23. 
W sprawach spornych zarząd SU i opiekun SU konsultują się z dyrektorem szkoły . 
 

ROZDZIAŁ VI 
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU  

 
Art.24. 

Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do opiekuna SU  przez członków rady SU. 
 
 

 
Art.25. 

Zmiany w regulaminie SU uchwala rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał . 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Art.26. 

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do zarządu 
samorządu uczniowskiego. 
 
 
 


