
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

 
§ 1 

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Władzami samorządu uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe, 
2) na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego. 

3. Prezydium składa się z następujących funkcji: 
1) przewodniczący samorządu, 
2) zastępca przewodniczącego, 
3) skarbnik, 
4) sekretarz, 
5) członkowie prezydium. 

4. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wybory poprzedzone 
kampanią wyborczą. Zgłoszenia do nowego SU przyjmuje opiekun, który ma prawo ich 
weryfikacji. 

5. Przewodniczącym szkoły zostaje uczeń, który podczas wyborów uzyskał najwyższą 
liczbę głosów. Pełni on również funkcję rzecznika praw ucznia. 

6. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca roku poprzedzającego działalność 
prezydium. W sytuacji nadzwyczajnej mogą odbyć się w innym terminie. 

7. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna 
samorządu. 

8. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez 
sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów w ostatnim tygodniu maja. 

9. Kadencja prezydium trwa rok. 
10. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem 

kadencji. 
11. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego 

obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu. 
12. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego 

lub nie bierze udziału w pracach samorządu. 
13. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 
14. Samorząd może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

§ 2 

1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz 
dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 



 

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
dyrektorem; 

e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego: 

• uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego, 

3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego: 
a. opiniowanie programu wychowawczego szkoły, 
b. wnioskowanie o nadanie imienia szkole, 
c. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

 
§ 3 

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu. 
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status koordynatora działalności 

samorządu. 
4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. 
5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok. 

 
 

 
§ 4. 

1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ich składu. 

2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 
szkoły. 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w nadzwyczajnych sytuacjach. 

1. Do momentu uniemożliwiającego kolejne wybory władza pozostaje w rękach obecnego SU. 

2. W przypadku wyborów mających miejsce w innym terminie, a przewodniczącym był uczeń, 

który ukończył szkołę podstawową, obowiązki przewodniczącego tymczasowo przejmuje 

zastępca (w następnej kolejności skarbnik lub sekretarz). 

3. Dotychczasowy SU ogłasza w klasach nabór kandydatów i zasady przeprowadzenia kampanii. 

4. Po weryfikacji kandydatów SU ogłasza kampanię wyborczą, która może mieć dowolną formę 

(np.: plakat, prezentacja, informacje na poczcie elektronicznej Librus). 



 

5. Po zakończonej kampanii odbywają się wybory w klasach przeprowadzone przez 

przewodniczącego klasy/ lub jej wychowawcy. 

6. Wyniki wyborów zostają ogłoszone na stronie szkoły. 

 

Przy SU działa Rzecznik Praw Ucznia: 

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obo-
wiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczy-
ciel-uczeń. 
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RZECZNIKIEM? - Najlepiej spotkać się z nim 
osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. 
Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym 
dla obu stron czasie lub napisać na Librusie o problemie. 
W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia? 
Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z 
prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może 
interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — 
grupy uczniów, nawet całej klasy. 
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną 
do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniża-
jący czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się 
do Rzecznika. 
O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć? 
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową. 
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypad-
kach Konwencja Praw Dziecka. 
Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole: 
Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich 
niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowaw-
czego Szkoły 
Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną 
Sposoby działania Rzecznika: 
Rozpatrywanie indywidualnych skarg, 
Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom, 
Współpraca z pedagogiem szkolnym 
Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną 
Uprawnienia Rzecznika: 
Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy 
Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów 
Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania 
Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron 
Rzecznik Praw Ucznia: 
To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską 
To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o po-
moc 
Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować 
Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych 
Zachowuje dyskrecję. 

 


