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Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie klas 1-8 oraz klas  III gimnazjum. 

Jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Dla realizacji 

swoich celów ogół uczniów szkoły wybiera w demokratycznych wyborach swoich 

przedstawicieli. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego. Samorząd reprezentuje całą społeczność uczniowską, współpracuje z 

Dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz Radą Rodziców. Samorząd pracuje w oparciu o własny 

plan pracy, który jest opracowywany na początku działania samorządu – w miesiącu 

październiku.  

 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

 

 Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 

 Rozwijanie zainteresowania życiem szkoły i działalnością społeczną. 

 Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole. 

 Nabywanie postaw obywatelskich. 

 Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania,  kulturalnego i bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu, planowania.  

 Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich 

realizację. 

 Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

 Wskazywanie uczniom ciekawych sposobów na spędzenie wolnego czasu.  

 Rozwijanie mocnych stron uczniów i ukierunkowanie ich na wybór zawodu. 

 Wszechstronne działanie zachęcające uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia 

przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. 



 Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współpracy 

oraz współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

 
 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
 

 Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania 

obowiązków szkolnych. 

 Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i 

potrzeb społeczności uczniowskiej. 

 Organizowanie imprez kulturalnych, apeli i akademii okolicznościowych, imprez 

sportowych i dyskotek 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  w szkole 

i w środowisku uczniowskim. 

 Informowanie całej społeczności o sprawach bieżących (informacje w gablocie 

SU, komunikaty odczytywane w klasach, apele wychowawcze, pogadanki, 

sprawozdania z działalności SU. 

 

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, a w szczególności w 

przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczo – profilaktycznej 

szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy uczniów oraz 

informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły. 

4. Wysłuchiwanie  i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym 

przez władze szkolne stanowisku. 

5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczo – profilaktycznymi 

szkoły. 

6. Powołanie opiekunów SU na bieżący rok. 

 
 



 
OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
 
 

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań ujętych w planie pracy. 

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu. 

3. Informowanie uczniów o sprawach bieżących, które dotyczą spraw uczniowskich 

4. Zachęcanie nauczycieli do współpracy z SU. 

5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
REGULAMIN 

 
 

1.Organami Samorządu są: 

A.  Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład  której wchodzą:  

* w klasach 4-6: 

- PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

- PIERWSZY ZASTĘPCA  

- DRUGI ZASTĘPCA 

* w klasach 7-8 i III gimnazjum:  

- PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

- PIERWSZY ZASTĘPCA  

- DRUGI ZASTĘPCA 

* w klasach 1-3 tworzą przewodniczący poszczególnych klas wybrani w wyborach 

klasowych. 

2. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok szkolny. 

3. Wybory w klasach 4-8 i III gimnazjum do samorządu dokonywane są w głosowaniu 

tajnym, które ma miejsce w październiku. 

4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły wytypowany przez 

uczniów swojej klasy oraz przez wychowawcę. 

5. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas – liczba kandydatów jest dowolna. 

Kandydować może każda chętna osoba, która ma zachowanie powyżej oceny dobrej.  

6. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są w porozumieniu z Opiekunem Samorządu. 

7. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie 

wyborów i przeliczenie głosów. 

8. Wybory są poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas 

której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu.  

9. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 

głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

10. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, a 

zastępcami kolejni.   

11. Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków. 

12. Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje spośród swoich członków,  



dla wykonania określonych zadań: np. osoby zajmujące się stroną internetową szkoły, sekcja 

organizacji imprez szkolnych.  

13. Skład Rady Samorządu Uczniowskiego może być zmieniony, z zależności od potrzeb 

(mogą być dodane nowe funkcje). 

14. Osoba nie angażująca się w życie szkolne i nie wypełniająca swoich obowiązków, 

sprawiająca problemy wychowawcze może być usunięta z samorządu. Na jej miejsce 

powoływana jest kolejna osoba, która w głosowaniu otrzymała kolejno najwyższą ilość 

głosów.  

15. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. 

16. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają dwaj opiekunowie SU na każdym etapie 

edukacyjnym. 
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      PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 
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