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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Samorząd uczniowski,. zwany dalej „samorządem” to demokratyczna organizacja, 

tworzona w celu reprezentowania interesów uczniów wobec nauczycieli, rodziców 

i administracji szkolnej.  

2. Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.  

3. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. W szkole tworzy się radę samorządu oraz kilkuosobowy zarząd, na czele którego stoi 

przewodniczący. 

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Organy samorządu uczniowskiego: 

 Samorządy klasowe - w składzie: przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego 

i skarbnik. 

 Rada samorządu – złożona z przedstawicieli wszystkich oddziałów klasowych 

(przewodniczący samorządu klasowego lub inna osoba wyznaczona przez klasę 

w tajnym głosowaniu). 

Rada samorządu liczy tylu członków, ile jest oddziałów klasowych w szkole. 

 Zarząd samorządu w składzie: 

 przewodniczący, 

 dwóch zastępców przewodniczącego (po jednym z każdej szkoły wchodzącej 

w skład zespołu szkół), 

 dwóch sekretarzy (po jednym z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół), 

 skarbnik. 

2. Kadencja organów samorządu trwa dwa lata szkolne.  

3. Wybory do organów samorządu przeprowadzane są co dwa lata, na początku roku 

szkolnego.  

4. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu zarządu ubędzie więcej 

niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład zarządu.  

5. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje zarząd w głosowaniu 

jawnym.  

III. WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

1. Wybory do organów samorządu odbywają się w sposób demokratyczny i są: 

 równe (każdy dysponuje jednym głosem; wszystkie głosy są równoważne); 

 powszechne (każdy ma prawo do udziału w głosowaniu); 

 bezpośrednie (każdy oddaje głos na wybranego kandydata bez pośredników); 

 tajne (warunki w czasie głosowania umożliwiają utrzymanie swojego wyboru 

w tajemnicy, każdy dysponuje głosem anonimowym). 
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2. Kandydatem na członka rady samorządu może być każdy uczeń, który w chwili wyborów: 

 nie jest uczniem klasy maturalnej  

 nie jest karany, 

 uzyskał w ostatniej klasyfikacji rocznej co najmniej ocenę dobrą z zachowania.  

3. Wybory do samorządu klasowego oraz do rady samorządu (wybór przedstawiciela 

oddziału klasowego) odbywają się w klasach, na godzinie wychowawczej, w tajnym 

głosowaniu. 

4. W wyborach przewodniczącego zarządu samorządu uczniowskiego biorą udział wszyscy 

uczniowie szkoły. 

5. Poprzedni zarząd samorządu powołuje komisję wyborczą. W skład komisji wchodzą 

uczniowie (niekandydujący) a przedstawiciele grona pedagogicznego pełnią funkcję 

obserwatorów bądź doradców. 

6. Do zadań komisji wyborczej należy przeprowadzenie wyborów, czuwanie 

nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej oraz ogłoszenie wyników, 

a w szczególności:  

 opracowanie planu wyborów, 

 rejestrowanie kandydatów,  

 ustalenie daty i godziny wyborów,  

 przygotowanie kart do głosowania - lista przygotowana jest zgodnie z kolejnością 

alfabetyczną,  

 przygotowanie miejsca, gdzie odbywać się będzie głosowanie, 

 nadzorowanie przebiegu głosowania, 

 obliczanie wyników głosowania, 

 ogłoszenie wyników głosowania (na szkolnej stronie internetowej i w gablocie 

samorządu), 

 przyjmowanie i rozpatrywanie skarg wyborczych, 

 określenie ważności wyborów. 

7. .Etapy wyborów przewodniczącego: 

 Ogłoszenie wyborów – na około dwa tygodnie przed dniem głosowania informuje 

się społeczność szkolną o planowanych wyborach oraz o zasadach i terminarzu 

rekrutacji. 

 Przedstawienie planu wyborów: 

 daty rozpoczęcia zgłaszania kandydatów, termin kampanii wyborczej, datę 

głosowania oraz czas ogłoszenia wyników, 

 ustalenie osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za rejestrację kandydatów, 

 ustalenie metody, sposobu i miejsca głosowania, 

 ustalenie trybu, formy i terminów umożliwiających składanie skarg przez 

świadków naruszenia zasad ordynacji wyborczej oraz rozpatrywanie skarg 

wyborczych przez komisję wyborczą, 

 Ogłoszenie listy kandydatów – na tydzień przed głosowaniem; 

 Kampania wyborcza – tydzień przed głosowaniem zgłoszeni kandydaci prowadzą 

działania promocyjne. 

Data rozpoczęcia kampanii wyborczej ogłaszana jest na stronie internetowej szkoły. 



W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:  

 rozdawanie ulotek,  

 wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,  

 zamieszczanie materiałów promocyjnych na stronie internetowej szkoły 

 organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw;  

 Głosowanie – Nad głosowaniem czuwa komisja wyborcza;  

 Ogłoszenie wyników wyborów - powinno odbyć się możliwie najszybciej.  

8. Ustalanie składu zarządu: 

 Przewodniczącym samorządu zostaje ten uczeń, który uzyskał w wyborach największą 

liczbę głosów; 

 Przewodniczący, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, wybiera pozostałych 

członków zarządu: 

  dwóch zastępców, dwóch sekretarzy (po jednym z każdej szkoły wchodzącej w skład 

zespołu szkół) oraz skarbnika. 

9. Opiekuna lub opiekunów wybiera zarząd samorządu na pierwszym spotkaniu. 

10. Opiekun samorządu oraz członkowie rady i zarządu pełnią swoje funkcje do momentu 

wyboru organów nowej kadencji. 

11. Jeżeli w trakcie roku szkolnego zaistnieje konieczność zmian w składzie zarządu, o 

wyborze decyduje przewodniczący. Jeśli zaistnieje konieczność zmiany na stanowisku 

przewodniczącego, dyrektor szkoły zarządza wybory uzupełniające. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami; 

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

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Członek samorządu ma prawo: 

 zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw; 

 uczestniczenia w pracach samorządu; 

 uzyskania informacji dotyczącej prac samorządu; 

 domagania się wniesienia pod obrady spraw, które uważa się za społecznie pilne 

i uzasadnione. 
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3. Członek samorządu ma obowiązek: 

 przestrzegania regulaminu samorządu; 

 zaznajomienia się z zapisami statutu szkoły; 

 aktywnego udziału w realizacji zadań samorządu. 

4. Członek rady i zarządu samorządu mają ponadto obowiązek: 

 uczestniczenia w zebraniach odpowiednich organów samorządu (nieusprawiedliwiona 

nieobecność skutkuje wyciągnięciem konsekwencji przez wychowawcę oddziału 

klasowego); 

 informowania społeczności szkolnej o działalności samorządu (umieszczanie 

informacji w gablocie samorządu, na szkolnej stronie internetowej, nadawanie 

komunikatów przez radiowęzeł); 

 przedstawienia wniosków swoich wyborców na zebraniach zarządu samorządu; 

V. KOMPETENCJE ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Do kompetencji zarządu samorządu uczniowskiego należy: 

 reprezentowanie uczniów i ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i pracowników 

administracji; 

 współpraca z dyrektorem i radą rodziców w zakresie organizowania imprez szkolnych 

i międzyszkolnych (przedstawianie planów imprez, ich celów); 

 organizowanie życia kulturalnego, oświatowego, sportowego i rozrywki 

dla społeczności szkolnej, w tym przedstawianie dyrekcji zapotrzebowania na kółka 

zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, integrowanie środowiska uczniowskiego; 

 przedstawianie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii 

w sprawach dotyczących pracy szkoły.  

2. Zarząd samorządu opiniuje: 

 wniosek dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów; 

 wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu 

od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; 

 ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w danym roku szkolnym; 

 wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły, rada rodziców lub rada pedagogiczna; 

 ocenę pracy nauczyciela (jeżeli dyrektor szkoły uzna, że istnieje taka potrzeba i zwróci 

się do samorządu o opinię). 

3. Zarząd samorządu sporządza wniosek o przyznanie uczniowi stypendium Prezesa Rady 

Ministrów i przedstawia go radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. 

4. Zarząd samorządu może wystąpić z wnioskiem: 

 o  przyznanie uczniowi nagrody rzeczowej za osiągnięcia  w szkolnych konkursach 

i zawodach, za wybitne wyniki w nauce bądź  za szczególną aktywność w działalności 

na rzecz szkoły lub środowiska; 

  o stworzenie rady szkoły; 

 o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 

stroju. 
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5. Samorząd deleguje przedstawiciela do komisji rozpatrującej wniosek ucznia lub jego 

rodzica, kwestionujący wystawioną ocenę zachowania. 

VI. DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO: 

1. Rada samorządu:  

 podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania samorządu, 

 zatwierdza regulamin samorządu 

2. Przewodniczący samorządu w szczególności: 

 kieruje bieżącymi sprawami samorządu, 

 reprezentuje samorząd na zewnątrz, 

 zwołuje zebrania, przygotowuje porządek spotkań, 

 czuwa nad terminową realizacją planów pracy samorządu, 

 powołuje sekcje zadaniowe 

 wyznacza swoich zastępców, skarbnika i sekretarza (protokolanta) 

3. Sekretarz samorządu 

 prowadzi dokumentację, 

 sporządza sprawozdanie z rocznej pracy samorządu uczniowskiego i przedkłada 

go dyrektorowi szkoły. 

4. Spotkania samorządu mogą się odbywać wg ustalonego harmonogramu, a ponadto 

na wniosek opiekuna, przewodniczącego lub przedstawiciela pozostałych organów 

szkoły. 

5. Samorząd uczniowski ma prawo do zarobkowania (np. przez współpracę z fotografem, 

organizowanie kiermaszów itp.) i pozyskiwania sponsorów w celu realizacji 

wyznaczonych sobie zadań. Może się także ubiegać o fundusze pozyskiwane przez radę 

szkoły. 

6. Samorząd ma możliwość prowadzenia działalności charytatywnej. 

VII. TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

1. Zarząd samorządu uczniowskiego przedstawia wymaganą opinię w terminie 7 dni 

od daty wpłynięcia wniosku. 

2. W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków zarządu na temat 

opiniowanych spraw - przewodniczący samorządu bądź jego zastępca gromadzą 

informacje o uczniu od jego wychowawcy i zespołu klasowego, a następnie przekazują 

je pozostałym członkom zarządu i wspólnie formułują opinię. 

3. Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów samorządu uczniowskiego. 

4. Przewodniczący samorządu przedstawia opinię organowi, który o nią wystąpił. 

5. Opinię podpisują przewodniczący oraz opiekun samorządu uczniowskiego. 

6. Kopia dokumentu pozostaje w dokumentacji samorządu szkolnego. 

 



VIII. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

1. Uchwały podejmuje rada samorządu uczniowskiego zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu rady.  

2. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej. 

3. Zebrania i uchwały rady oraz zarządu samorządu uczniowskiego są protokołowane 

w księdze protokołów. 

4. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada sekretarz zarządu, a za realizację uchwał – 

przewodniczący samorządu uczniowskiego. 

5. Rada samorządu uczniowskiego, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, 

może zobowiązać zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania 

nad tą sprawą. 

IX. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

1. Regulamin samorządu uczniowskiego oraz zmiany w regulaminie, uchwalane 

są w głosowaniu jawnym, na zebraniu rady samorządu. 

2. Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do przewodniczącego 

samorządu lub opiekuna samorządu. 

X. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców 

z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących samorządu 

decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem samorządu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2015 r.  

4. W terminie wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin samorządu 

uczniowskiego z dnia 03.09.2007 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REGULAMINEM 

 Statut szkoły 

 Księga protokołów samorządu uczniowskiego 

 Dokumentacja samorządu uczniowskiego (wydane opinie i złożone wnioski) 

 Harmonogram spotkań samorządu szkolnego 

FORMULARZE ZWIĄZANE Z REGULAMINEM 

Brak formularzy związanych z regulaminem 

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z REGULAMINEM 

 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity -  

- Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) 
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