
  
   REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W JAWORZNIE 

 
 

I. ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Samorząd Uczniowski stanowią uczniowie SP nr 20 w Jaworznie. 
2. Działalnością Samorządu kierują: 

a) przewodniczący 
b) zastępca (jeden wybrany spośród uczniów Samorządu Uczniowskiego) 
c) skarbnik 
d) członkowie poszczególnych sekcji 
e)  przedstawiciele Rad Klasowych (samorząd klasowy) 

 
3. Kompetencje i zadania członków Samorządu Uczniowskiego: 

a) Przewodniczący - reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, zwołuje  
i prowadzi zebrania, uczestniczy w wybranych częściach posiedzeń Rady         
Pedagogicznej 

b) zastępca - spełnia funkcje przewodniczącego w razie jego nieobecności, kieruje          
pracami sekcji, jest odpowiedzialny za kontakt z zespołami klasowymi, uczestniczy          
w wybranych częściach posiedzeń Rady Pedagogicznej 

c) skarbnik - prowadzi zeszyt finansów SRU o ile prowadzona jest taka działalność 
d) przewodniczący sekcji kierują i organizują prace podległych sobie sekcji zgodnie  

z decyzjami SU 
e) przedstawiciele Rad Klasowych informują zespoły klasowe  

o podjętych przez SU zadaniach i decyzjach, przekazują propozycje  
i skargi, reprezentowanych przez siebie klas. 
 

4. W ramach Samorządu działają sekcje: 
a) dekoracyjna 
b) informacyjna 
c) imprez 
d) fotograficzna 
e) inne prowadzone w zależności od potrzeb. 

 
5. Samorząd Uczniowski planuje swą działalność w cyklu okresowym. W trakcie          

comiesięcznych zebrań plan może być korygowany na wniosek przewodniczącego,         
przewodniczących sekcji, przedstawicieli Rad Klasowych, a także opiekuna SU. 

6. Samorząd Uczniowski podejmuje zadania i decyzje, formułuje wnioski i pytania  
na comiesięcznych zebraniach. 

7. Samorząd Uczniowski reprezentuje na zewnątrz przewodniczący lub zastępca. 
8. Samorząd Uczniowska na wniosek całej społeczności szkolnej powołuje Rzecznika Praw          

Ucznia. 
 
II. POWOŁYWANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Samorząd Uczniowski powoływany jest poprzez wybory, co roku w maju. W wyborach            

biorą udział uczniowie klas IV – VII SP i II - III G10. Kandydaci do SU proponowani są                  
przez zespoły klasowe w liczbie czterech na klasę. 



2. Wybory organizuje się w dwóch etapach: 
a) klasy IV – VII SP20 i II – III G10 w wyznaczonym terminie wyłaniają po czterech                

kandydatów do SU, 
b) klasy IV – VII SP20 i II – III G10 mogą prowadzić kampanię przedwyborczą na               

rzecz swoich kandydatów 
c) po przeprowadzeniu kampanii przedwyborczej odbywają się bezpośrednie, równe  

i tajne wybory do Samorządu Uczniowskiego 
d) w skład Komisji Wyborczej powoływani są uczniowie zasiadający  

w Samorządzie Uczniowskim 
 

3. Nowo - powołany Samorząd Uczniowski na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się          
w składzie wymienionym w punkcie 1 i 2. 

a) przewodniczącym SU zostaje uczeń, który w wyborach otrzymał największą ilość          
głosów 

b) w wypadku uzyskania tej samej, największej liczby głosów przez dwóch lub więcej            
uczniów, decyduje tajne głosowanie wszystkich obecnych  
na pierwszym zebraniu członków SU. 

c) wybrany przewodniczący wraz z opiekunami SU proponują przydział odpowiednich         
funkcji 

d) zaproponowany skład SU podlega tajnemu głosowaniu, do jego zatwierdzenia         
wystarcza zwykła większość głosów 

e) w wypadku nie ukonstytuowania się składu SU wg. punktu „d” przeprowadza się            
głosowanie na poszczególne funkcje za wyjątkiem przewodniczącego) kandydatury        
zgłaszają obecni na zebraniu uczniowie 
 

III. ZMIANY W SKŁADZIE SAMORZĄDĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. W wypadku odejścia z przyczyn losowych członka SU dołącza się do jej składu ucznia, który               
uzyskał w wyborach kolejną liczbę głosów. SU może w tym wypadku na propozycję             
Przewodniczącego lub Zastępcy i po głosowaniu dokonać zmiany przydziału funkcji. 
 

2. SU może na pisemny wniosek co najmniej 20 członków Samorządu Uczniowskiego,           
przewodniczącego SU lub opiekuna SU odwołać każdego członka. Dokonuje się to na drodze             
tajnego głosowania bezwzględną większością głosów (2/3) w warunkach obecności powyżej          
50% składu SRU. 

 
IV. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Samorząd Uczniowski podejmuje decyzje w sprawach wewnętrznych szkoły,  

a w szczególności dotyczących społeczności uczniowskiej. 
2. Wyznacza zadania i terminy ich wykonania poszczególnym zespołom klasowym i sekcjom. 
3. Koordynuje działalność wszystkich innych organizacji uczniowskich na terenie Szkoły. 
4. Reprezentuje społeczność uczniowską wobec władz szkolnych i Rady Pedagogicznej. 
5. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a) formułowania wniosków i pytań adresowanych do Dyrekcji Szkoły i Rady          
Pedagogicznej 

b) współorganizowania życia szkolnego 
c) zaspokajania potrzeb intelektualnych i rozwoju zainteresowań 
d) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 
e) przestrzegania i realizacji praw uczniowskich i zasad sprawiedliwego i         



obiektywnego oceniania 
f) wnioskowanie o udzielanie pomocy w przypadku trudności w nauce  

z przyczyn obiektywnych. 
 

6. Samorząd Uczniowski może zapraszać na swe posiedzenia członków Rady Pedagogicznej,          
opiekunów organizacji uczniowskich oraz inne osoby związane z pracą dydaktyczną,          
wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 

7. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady        
Pedagogicznej, w tych częściach które dotyczą bezpośrednio spraw uczniowskich. 

8. Wszystkie wnioski, prośby i pytania w stosunku do Rady Pedagogicznej mogą być zgłaszane             
na jej posiedzeniach lub poprzez opiekuna SU. 

9. Każdy uczeń ma prawo zgłosić Samorządowi Uczniowskiemu swoje wnioski, pytania,          
prośby. 
 

 
V.  OPIEKUN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ 

 
1. Samorząd Uczniowski może wystąpić do Rady Pedagogicznej z własną kandydaturą na           

opiekuna SU. Kandydatura opiekuna wyłoniona jest w trakcie wyborów do SU. Każdy            
głosujący uczeń wpisuje na kartkę wyborczą swego kandydata. Proponowanym przez          
Samorząd Uczniowski jest ten nauczyciel, który otrzyma najwięcej głosów. 

2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel powołany do pełnienia tej funkcji          
przez Radę Pedagogiczną. Rada Pedagogiczna może także powołać więcej niż jednego           
opiekuna SU. 

3. Opiekun SU służy radą i pomocą w organizowaniu pracy Samorządu. 
4. Opiekun SU reprezentuje interesy uczniów wobec Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły          

i Rady Rodziców. 
5. Opiekun SU jest też łącznikiem między w/w organami szkolnymi i Radą Rodziców,            

a społecznością uczniowską. 
 
 

Jaworzno, 30.11. 2017    
r. 

  

 
  

 
  


