
 
 

REGULAMIN  SAMORZ ĄDU  UCZNIOWSKIEGO  
 
 

 § 1 
 

 PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 10 w Koszalinie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 
„samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez zarząd 

samorządu w głosowaniu równym, tajnym. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
6. Organami samorządu są: Przewodniczący, Zarząd, Samorządy Klasowe. 

 
 

§ 2 
 

PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, 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 wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 
 

§ 3 
 

ZADANIA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
1. Do głównych zadań samorządu należy: 

� Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 
� Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 
� Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie 

się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się 
interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu). 

� Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego 
czasu. 

� Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 
� Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania. 
� Reprezentoweanie interesów uczniów wobec rady pedagogicznej i dyrektora szkoły. 

2. W realizacji swych zadań samorząd współpracuje z radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły, 
nauczycielami oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły. 

 
 



 
§ 4 

 
KSZTAŁT SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Organami samorządu są: przewodniczący, zarząd, samorządy klasowe. 

 
§ 5 

 
 SAMORZĄDY KLASOWE 

 
1. Uczniowie danej klasy tworzą samorząd klasowy. 
2. Organem samorządu klasowego jest zarząd, tzw. „trójka klasowa” składający się z gospodarza, 

zastępcy oraz skarbnika. 
3. Kadencja zarządu klasy trwa jeden rok szkolny. 
4. Samorząd klasowy reprezentuje interesy uczniów danej klasy wobec wychowawcy, dyrektora, 

rady pedagogicznej. 
5. Samorząd organizuje w miarę potrzeb, w porozumieniu z wychowawcą, działalność kulturalną, 

oświatową, sportową, artystyczną, społeczną oraz samopomoc uczniowską. 
6. Członków zarządu klasy wybierają uczniowie w głosowaniu powszechnym, równym, 

bezpośrednim i tajnym, spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów. 
7. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów do obsadzenia, wówczas kandydatów, 

w liczbie przekraczającej o 2 ilość mandatów, wskazuje wychowawca. 
8. Wybory są organizowane do 15 września każdego roku szkolnego. Dokładny termin wyborów 

określa wychowawca. 
9. Udział w głosowaniu jest obowiązkowy. 
10. Do zarządu klasy zostają wybrane osoby, które w głosowaniu otrzymają największą ilość głosów. 

W przypadku równości głosów następuje druga tura głosowania, pomiędzy osobami, które 
uzyskały równą liczbę głosów. 

11. Członkowie zarządu klasy mogą być odwołani w czasie trwania kadencji na wniosek co najmniej 
⅓ uczniów klasy złożony wychowawcy. 

12. Uchwałę o odwołaniu członka zarządu klasy podejmują uczniowie bezwzględną ilością głosów. 
13. W przypadku odwołania członka zarządu wychowawca niezwłocznie określa termin nowych 

wyborów. Wybory odbywają się trybie określonym w §5. 
 
 

§ 6 
 

 ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Zarząd składa się z uczniów całej społeczności szkolnej. 
2. W skład zarządu wchodzą gospodarze poszczególnych klas. 
3. Kadencja zarządu trwa jeden rok szkolny. 
4. Członkami zarządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W przypadku odejścia ucznia            

ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem zarządu. 
5. W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka zarządu przed upływem kadencji, na jego miejsce 

zostaje powołany uczeń wytypowany przez zarząd. 
6. Członkowie zarządu są głównym organem wykonawczym samorządu. 
7. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. 
8. Zadaniem zarządu jest kierowanie bieżącą działalnością samorządu, w porozumieniu                     

z opiekunem. 
 
 



9. Zarząd na pierwszym posiedzeniu (zebraniu) wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
oraz sekretarza. 

10. Wybór  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza odbywa się poprzez 
głosowanie równe, bezpośrednie, tajne, spośród kandydatów zgłoszonych przez zarząd. Kandydat, 
który uzyskał największą ilość głosów zostaje przewodniczącym, następni kandydaci  w 
kolejności uzyskanych głosów zostają wiceprzewodniczącym i sekretarzem. 

11. Jeżeli co najmniej dwóch kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, opiekun samorządu 
niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające. Powinny się one odbyć nie później niż na 7 dni       
od ogłoszenia wyników. 

12. Zarząd na pierwszym posiedzeniu (zebraniu) ustala podział obowiązków członków zarządu           
i podaje do wiadomości opiekuna samorządu. 

 
 

§ 7 
 

 PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Przewodniczący wybierany jest przez zarząd w trybie określonym, w §6. 
2. Kadencja trwa jeden rok szkolny. 
3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może zrezygnować z funkcji przed upływem kadencji. 
4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje 

osoba wybrana przez zarząd.. 
5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów. 
6. Przewodniczący reprezentuje samorząd na zewnątrz. 
7. Przewodniczący kieruje działaniami samorządu oraz przewodniczy posiedzeniom zarządu. 
8. Przewodniczący ma prawo zwoływania posiedzeń w porozumieniu z opiekunem samorządu. 

 
 

§ 8 
 

WICEPRZEWODNICZ ĄCY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Wiceprzewodniczący wybierany jest przez zarząd w trybie określonym w §6. 
2. Kadencja trwa jeden rok szkolny. 
3. Wiceprzewodniczący z uzasadnionej przyczyny może zrezygnować z funkcji przed upływem 

kadencji. 
4. W przypadku rezygnacji wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki 

przejmuje osoba wybrana przez zarząd. 
5. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności we wszystkich 

czynnościach. 
 

§ 9 
 

SEKRETARZ  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 
1. Sekretarz wybierany jest przez zarząd w trybie określonym w §6. 
2. Kadencja trwa jeden rok szkolny. 
3. Sekretarz z uzasadnionej przyczyny może zrezygnować z funkcji przed upływem kadencji. 
4. W przypadku rezygnacji sekretarza przed upływem kadencji, jego obowiązki pełni osoba wybrana 

przez zarząd. 
5. Sekretarz dba o prawidłową dokumentację pracy samorządu, w szczególności poprzez 

sporządzanie protokołów posiedzeń zarządu. 
 



 
 

§ 10 
 

OPIEKUN  SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu, wspiera wszystkie organy samorządu i pomaga im        
w realizacji zadań. 

2. Opiekun ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów samorządu z głosem 
doradczym oraz prawo uczestniczenia we wszelkich formach działalności samorządu. 

3. Opiekun ma prawo wglądu do dokumentacji samorządu. 
4. Opiekun realizuje bezpośrednią współpracę samorządu z radą pedagogiczną. 
5. Funkcję opiekuna może pełnić jednocześnie najwyżej dwóch nauczycieli. 
6. Opiekuna wybiera zarząd samorządu uczniowskiego, spośród kandydatów zgłoszonych przez 

dyrektora szkoły. 
7. Kadencja trwa jeden rok szkolny. Opiekun może pełnić swoją funkcję przez nieograniczoną ilość 

kadencji. 
8. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji przed upływem kadencji. 
9. Opiekun jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych , w związku z działalnością samorządową. 
 
 

§ 11 
 

ZEBRANIA  ZARZ ĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu. 
2. Terminy zebrań określa opiekun lub przewodniczący. 
3. Udział w posiedzeniach zarządu jest obowiązkowy. 
4. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej 

połowy liczby członków. 
5. W posiedzeniach ma prawo wziąć udział opiekun – bez prawa głosu. 
6. Zarząd  ma obowiązek ustalenia planu pracy na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym 

oraz przedstawienia sprawozdania z realizacji planu na ostatnim posiedzeniu w danym roku 
szkolnym. 

7. Zarząd ma obowiązek protokołowania posiedzeń. 
 
 

§ 12 
 

DOKUMENTACJA 
 

1. Zarząd, a w szczególności sekretarz, ma obowiązek protokołowania wszystkich posiedzeń. 
2. Każdy protokół musi być potwierdzony przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

opiekuna. 
3. Dokumentacja samorządu przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 
4. Dostęp do dokumentacji samorządu ma dyrektor szkoły oraz opiekun samorządu, a także sekretarz 

w porozumieniu z opiekunem. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 13 
 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z INNYMI ORGANAMI SZKOŁY 
 

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań samorządu organy samorządu współpracują          
z dyrektorem szkoły oraz radą pedagogiczną. 

2. Bezpośrednią współpracę rady pedagogicznej z samorządem realizuje opiekun samorządu. 
3. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie        

we wszystkich sprawach szkoły. 
4. Samorząd może opracować opinię o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły. 
5. Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej społeczności uczniowskeij i delegowania 

swych członków do rozmów z dyrektorem szkoły. 
 
 

§ 14 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Regulamin samorządu jest dostępny wszystkim uczniom i nauczycielom szkoły. 
2. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem samorządu. 
3. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania, za pośrednictwem wychowawcy lub gospodarza klasy, 

nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez zarząd. Z treścią poprawek 
zarząd zobowiązany jest zapoznać wszystkich uczniów. 

 
 
 

Opracowały i wdrożyły: 
Joanna Fejstrowicz 

Dorota Niedbała 
 


