
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza  

w Sztumie 

 

Podstawa prawna 

1.art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 

2019 r. poz. 1148) 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie 

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Celem działania Samorządu jest: 
a) uczenie się demokratycznych form współżycia, 
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, 
tolerancji. 
 

3. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

2) na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z następujących funkcji: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) sekretarz, 

4) członkowie. 

5. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego wybierani są przez ogół uczniów 

poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych. 

6. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, 

równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

7. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

8. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego poprzedza kampania wyborcza 

organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów. 

9. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

10. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 



11. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed 

upływem kadencji. 

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

jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Obowiązki zastępcy przejmuje sekretarz, jego zaś członek Samorządu 

Uczniowskiego, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

13. Członka rady można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego 

lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

14. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

 

§ 2 

1. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może 

podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

2. Cele i sposoby działania Szkolnego Klubu Wolontariatu zawarte są w regulaminie 

Szkolnego Klubu Wolontariatu i Statucie Szkoły. 

 

§ 3 

1. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz 

tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje 

działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów. 

2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

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 redagowania i wydawania gazety szkolnej; 



e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

 

§ 4 

1. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela – opiekuna samorządu.  

2. Dyrektor szkoły dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz 

określa jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 

3. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 5 

Plan pracy oraz decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone 

przez dyrektora szkoły. 

 

§ 6 

1. Samorząd Uczniowski prowadzi własną działalność finansową. 

2. Dochody uzyskuje z organizowanych przez Samorząd Uczniowski imprez i akcji. 

3. Uzyskane przez Samorząd Uczniowski środki mogą być wykorzystane na 

dofinansowanie imprez, ufundowanie nagród, wspieranie projektów szkolnych, 

cele charytatywne. 

4. Samorząd Uczniowski prowadzi własną dokumentację finansową. 

 

§ 7 

 
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 
 

• Regulamin Samorządu. 
• Księga protokołów 
• Sprawozdania z działalności Samorządu. 

 
 

  

§ 8 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym na 

zebraniu Rad Klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego. 



2. Regulamin jest uchwalany i poprawiany przez Samorząd Uczniowski.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 


