
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego  

im. M. Reja w Bielsku Białej. 

 

Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne. 

II. Organy samorządu uczniowskiego. 

III. Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego. 

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do samorządów klasowych, zarządu 

i prezydium samorządu uczniowskiego. 

V. Sposób prowadzenia dokumentacji z prac samorządu uczniowskiego. 

VI. Postanowienia końcowe. 

 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Samorząd uczniowski działa w oparciu o: 

 

- Art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późn. zmianami 

  (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425), 

- Konwencję Praw Dziecka z dnia 20.11.1989 r., 

- statut szkoły. 

 

§ 2 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Wszyscy uczniowie klas I – III oraz oddziału przedszkolnego(od 01.09.2016 klas  



I-III) tworzą radę dziecięcą, natomiast uczniowie klas IV-VI  radę młodzieżową. 

 

§ 3 

Działalność samorządu nie może być sprzeczna ze statutem szkoły. 

§ 4 

Działanie rady dziecięcej i rady młodzieżowej określa regulamin samorządu 

uczniowskiego zatwierdzony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. 

§ 5 

Cele i zadania samorządu uczniowskiego: 

- rozwijanie samorządności wśród uczniów, 

- kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania, 

- budowanie partnerskich  relacji między uczniami a nauczycielami, 

- uczenie współodpowiedzialności,  

- przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb koleżanek 

  i kolegów, 

- reprezentowanie uczniów i współpraca z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz 

  dyrektorem, 

- stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat 

  nauki szkolnej, 

- wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań,  

 tolerancji,                                                                                                                        

- włączenie się w organizowanie wypoczynku i rozrywki,                                              

- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom borykającym się z trudnościami,        

- troska o godne reprezentowanie szkoły i wzbogacanie jej tradycji,                             

- informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach oraz zasadach przyjętych            

w szkole,                                                                                                                                              

- opracowanie planu pracy, który przedstawiany jest dyrektorowi szkoły. 



Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie rady dziecięcej i 

opiekunowie rady młodzieżowej. 

 

Rozdział II 

Organy samorządu uczniowskiego 

§ 6 

Organami samorządu uczniowskiego są: 

- samorządy klasowe, 

- zarząd, 

- prezydium. 

                                                                   § 7 

Zarząd samorządu stanowią  przedstawiciele wybrani spośród członków rady 

młodzieżowej. 

§ 8 

Prezydium samorządu uczniowskiego, to 4 osoby wybrane spośród członków  

zarządu. W jego skład wchodzą: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) dwóch sekretarzy. 

§ 9 

Kadencja organów samorządu uczniowskiego trwa do końca roku szkolnego. 

§ 10 

Zarząd samorządu uczniowskiego zbiera się co najmniej trzy razy w semestrze. 

§ 11 

Przewodniczący prezydium samorządu uczniowskiego: 

a) reprezentuje samorząd wobec dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców, 

b) kieruje pracą prezydium i zarządu samorządu uczniowskiego,                                

c) organizuje współpracę zarządu z samorządami klasowymi. 

 

 



 

 

§ 12 

Zarząd samorządu uczniowskiego: 

a) opracowuje plan pracy samorządu uczniowskiego, 

b) wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego 

funkcji,  

c) współpracuje z samorządami klasowymi. 

                                                                 § 13 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

§ 14 

Samorząd uczniowski, do 10 października, przedstawia dyrektorowi szkoły plan 

działania na dany rok szkolny. 

 

 

Rozdział III 

Zadania opiekuna rady młodzieżowej 

§ 15 

Opiekunów rady młodzieżowej wybierają uczniowie klas IV-VI z członków rady 

pedagogicznej w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego. 

§ 16 

Opiekunowie rady młodzieżowej współpracują z opiekunami rady dziecięcej  

i czuwają nad całokształtem prac samorządu uczniowskiego, pośredniczą między 

uczniami a dyrektorem szkoły i nauczycielami, doradzają i wspomagają inicjatywę 

uczniowską. 

§ 17 

Na zakończenie roku działalności opiekunowie sporządzają sprawozdanie, które 

przedstawiają radzie pedagogicznej. 

 

 



 

 

 

Rozdział IV 

Tryb przeprowadzania wyborów do samorządu klasowego, zarządu 

 i prezydium samorządu uczniowskiego 

 

§ 18 

Wybory samorządów klasowych odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach 

września danego roku szkolnego, na lekcjach wychowawczych. 

§ 19 

Lista kandydatów w klasach powinna być zamknięta na jeden dzień przed 

planowanym terminem wyborów. 

                                                                 § 20 

W skład samorządu klasowego wchodzi przewodniczący, jego zastępca 

i sekretarz/skarbnik. 

                                                                 § 21 

Klasa, dla własnych potrzeb, może wybrać jeszcze inne osoby do wypełniania 

potrzebnych funkcji lub zadań celowych. 

                                                                 § 22 

Klasy IV-VI, spośród wszystkich uczniów klasy, również członków samorządu 

klasowego, wybierają (do połowy września) jednego lub dwóch reprezentantów, 

którzy tworzą  z pozostałymi przedstawicielami klas IV-VI zarząd samorządu. 

                                                                 § 23 

Reprezentantem klasy może być uczeń, który: 

- wyraża chęć zaangażowania się w życie szkoły, 

- wyróżnia się inicjatywą i pomysłowością, 

- ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania w poprzednim roku szkolnym. 

 

 



§ 24 

Do 30 września członkowie zarządu mogą prowadzić akcję wyborczą  

w celu prezentacji swoich kandydatur do prezydium samorządu uczniowskiego. 

§ 25 

Wybory organizuje komisja wyborcza, którą tworzą opiekunowie rady młodzieżowej 

i rady dziecięcej. 

§ 26 

Wybory odbywają się w dwóch pierwszych dniach roboczych października. 

§ 27 

Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas IV-VI. Każdy otrzymuje jedną 

oznakowaną kartę do głosowania. 

§ 28 

Obowiązki komisji wyborczej: 

- przygotowanie kart do głosowania, poprzez wpisanie nazwisk kandydatów 

  w kolejności alfabetycznej i opieczętowanie ww. kart, 

- przeprowadzenie tajnego głosowania (oddanie ważnego głosu następuje przez 

  postawienie znaku X przy jednym z kandydatów i wrzucenie karty wyborczej do  

  urny), 

- zliczenie wszystkich kart do głosowania i przygotowanie protokołu wyborczego. 

§ 29 

 W skład prezydium wchodzą 4 osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. 

Przewodniczącym prezydium samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która 

uzyskała w wyborach największą liczbę głosów. Zastępcą przewodniczącego zostaje 

osoba, która uzyskała drugi wynik, a sekretarzami osoby, które uzyskały trzeci  

i czwarty wynik w głosowaniu. 

                                                                 § 30 

W przypadku równej ilości głosów, która uniemożliwia powstanie prezydium, 

zarządza się kolejną turę wyborów (trzeci dzień roboczy października). W tym 

przypadku wybiera się spośród sześciu osób, które w pierwszej turze uzyskały 

największą liczbę głosów. 



 

 Rozdział V  

 Dokumentacja samorządu uczniowskiego 

 

§ 31 

Samorząd dokumentuje swoją działalność poprzez:  

a) plan pracy samorządu, 

b) protokoły z zebrań zarządu lub prezydium, 

c) sprawozdanie z działalności samorządu (pod koniec kadencji). 

 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 32 

Wszystkie decyzje, po przeanalizowaniu propozycji, podejmowane są większością 

głosów. 

§ 33 

Sprawy wymagające współdziałania samorządu uczniowskiego z dyrektorem szkoły, 

radą pedagogiczną lub radą rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale 

zainteresowanych stron lub ich przedstawicieli. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono…………………… 

 


