
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNOWSKIEGO 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA  

 W AUGUSTOWIE 
 
Rozdział I: Postanowienia ogólne. 
 
1.W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „SU”. 
2.SU tworzą wszyscy uczniowie klas IV – VIII przy Szkole Podstawowej Nr 2  
im. Zygmunta Augusta w Augustowie.  
3.Zasady pracy SU określa poniższy regulamin, który jest zgodny z przepisami prawa  
oświatowego oraz Statutem Szkoły. 
4.Organy SU są jedynie reprezentantami ogółu uczniów. 
 
Rozdział II: Cele działalności Samorządu Uczniowskiego. 
 
1.Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania  
wspólnych decyzji w sprawach szkoły. 
2.Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, 
opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły. 
3.Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 
4.Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem. 
5.Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,  
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole. 
6.Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą 
rodziców i innymi organami. 
 
Rozdział III: Kompetencje Samorządu Uczniowskiego. 
 
1.Zarząd SU opiniuje proponowanych przez dyrektora szkoły opiekunów SU. 
2.SU pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom  
między nauczycielami a uczniami. 
3.Nagradza uczniów biorących udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i 
środowiska 
4.Wnioskuje do dyrektora szkoły o udzielenie uczniom nagród lub kar. 
5.Ma prawo poręczenia za ucznia w przypadku nałożenia na niego kary, o ile taki 
uczeń zwróci się z prośbą do Zarządu SU. 
6.Może przedstawiać radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące podstawowych  
praw uczniów. 
7.Ma prawo wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży. 
8.Może wydawać gazetkę szkolną. 
9.SU, w porozumieniu z opiekunami i dyrekcją szkoły, dysponuje funduszami 
będącymi w posiadaniu samorządu. 
 
Rozdział IV: Zadania Samorządu Uczniowskiego. 
 
1.SU promuje i rozwija wśród uczniów ideę samorządności. 
2.Dba o dobre imię i honor szkoły. 
3.Uczy umiejętności zespołowego działania. 
4.Rozwija współpracę między nauczycielami a uczniami oraz rodzicami uczniów. 



5.Wymaga od uczniów działających w samorządzie wzorowego lub bardzo dobrego  
zachowania i dobrych wyników w nauce. 
6.Wspiera szkołę w działaniach na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących. 
7.Włącza się w kulturalne, rozrywkowe i informacyjne życie szkoły. 
8.Propaguje bezpieczne i kulturalne zachowanie się na imprezach szkolnych. 
9.Uczy odpowiedzialności za mienie szkoły. 
10.Uczy poszanowania środowiska naturalnego. 
 
Rozdział V: Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 
 
1.Opiekę nad pracą SU sprawują opiekunowie SU. 
2.Opiekunów SU proponuje dyrektor szkoły, a opiniuje Zarząd SU. 
3.Spośród opiekunów SU wyłaniany jest koordynator, który pośredniczy w relacjach 
SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 
 
4.Opiekunowie wspomagają działalność SU poprzez: 
1/ wsparcie SU w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, 
2/ inspirowanie uczniów do działania, 
3/ czuwanie nad całokształtem prac samorządu, 
4/ prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych, 
5/ pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, 
6/ zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, 
7/ w razie potrzeby pośredniczenie wraz z koordynatorem w relacjach SU z dyrekcją  
oraz radą pedagogiczną. 
 
Rozdział VI: Organy Samorządu Uczniowskiego. 
 
1.Do wybieralnych organów SU należą: 
1/ Rada Samorządów Klasowych – zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów  
Klasowych, 
2/ Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
 
2.Kadencja organów SU trwa jeden rok, w koniecznych sytuacjach dopuszcza się  
organizowanie wyborów uzupełniających. 
3.Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone. 
4.Organy SU zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej 
działalności przed społecznością szkolną, dyrekcją i radą pedagogiczną. 
 
5.Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 
1/ identyfikują potrzeby uczniów, 
2/ inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,  
rozrywkowej i naukowej w szkole, 
3/ informują uczniów o działalności Zarządu SU, 
4/ uczestniczą w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacji celów SU, 
6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z dwóch do czterech osób, spośród 
których wybiera się przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego  
 
7.Do kompetencji i zadań członków Zarządu SU należy: 
1/ identyfikowanie i odpowiadanie na potrzeby uczniów, 
2/ inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań uczniowskich, 



3/ opracowywanie wraz z opiekunami rocznego planu działań, 
4/ czuwanie nad sprawną realizacją założeń opracowanego planu, 
5/ uczestniczenie w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 
6/ przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii,  
sugestii członków SU, 
7/ stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 
8/ zbieranie i archiwizowanie ( w teczce, segregatorze ) bieżącej dokumentacji SU. 
 
8.Przewodniczący Zarządu SU: 
1/ kieruje pracą Zarządy SU, 
2/ reprezentuje SU wobec dyrekcji, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych 
organizacji, 
3/ organizuje współpracę SU z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi 
w szkole, 
4/ zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów 
Klasowych, 
5/ przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radze rodziców plan pracy  
SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU. 
 
9.Zastępca przewodniczącego Zarządu SU: 
1/ wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego 
funkcji, 
2/zastępuje przewodniczącego w przypadku jego nieobecności. 
 
10.Członkowie Zarządu SU: 
- gromadzą środki finansowe w trakcie trwania imprez organizowanych przez SU,  
a następnie przekazują je opiekunom, co zostaje potwierdzone protokołem, 
- wspólnie z opiekunami SU prowadzą bieżącą dokumentację finansową, 
- corocznie przedstawiają sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz 
Radzie Samorządów Klasowych, 
- przedstawiają problemy uczniów klas IV – VIII na forum Zarządu, wspomagają te 
klasy w organizowaniu imprez szkolnych, 
- reprezentują młodzież wobec rady pedagogicznej i dyrekcji, 
- zbierają i archiwizują bieżącą dokumentację SU. 
 
Rozdział VII: Dochody Samorządu Uczniowskiego. 
 
1.Dochodami SU są: 
1/ dochody uzyskane ze zorganizowanych przez SU imprez ( loterie, dyskoteki ) 
2/ dochody uzyskane od sponsorów. 
 
Rozdział VIII: Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 
 
1.Dokumentację SU stanowią: 
1/ księga protokołów, 
2/ roczny plan pracy SU, 
3/ roczne sprawozdania z działalności SU, 
4/ rozliczenia finansowe, 
5/ roczne sprawozdanie finansowe. 
 



Rozdział IX: Ordynacja wyborcza. 
 
1.Organy wybieralne SU: Zarząd SU i Rada Samorządów Klasowych wybierane są 
co rok w miesiącu wrześniu. 
2. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i 
większościowe. 
3.Prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły. 
 
4.Prawo kandydowania na: 
1/ członka Zarządu SU  
– posiada każdy uczeń szkoły, pod warunkiem, że ma nieposzlakowaną opinię 
potwierdzoną przez wychowawcę, dobre wyniki w nauce, 
2/ przedstawiciela Rady Samorządów Klasowych  
– posiada każdy uczeń danej klasy, który wszedł w skład Samorządu Klasowego. 
5.Wybory przedstawicieli do Rady Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej  
na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym  
przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem do Rady Samorządów 
Klasowych zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. 
6.Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza,  
w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdego poziomu klas, który  
nie jest kandydatem. 
 
7.Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez  
dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 
1/ przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
2/ określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii  
wyborczej przynajmniej na tydzień przed terminem wyborów, 
3/ przygotowanie wyborów, 
4/ ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 
5/ przeprowadzenie wyborów, 
6/ obliczenie głosów, 
7/ sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 
 
8.Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU dokonują się  
w następujący sposób: 
1/członkami Zarządu SU zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, 
2/ przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę 
głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU, 
3/ zastępcą przewodniczącego Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w  
kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU, 
8/ jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje  
trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory 
uzupełniające. 
 
9.Mandat członka Zarządu SU i przedstawiciela Rady Samorządów Klasowych 
wygasa w razie: 
1/ rezygnacji 
2/ końca kadencji 
3/ po ukończeniu nauki w szkole 
4/ decyzji dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. 



10.Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 
1/ w miejsce przedstawiciela Rady Samorządów Klasowych  
–samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub 
przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 
2/ w miejsce stałych członków Zarządu SU  
– Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki lub przeprowadza uzupełniające 
wybory powszechne, 
3/ w przypadku przewodniczącego Zarządu SU  
– na czas określony obowiązki przewodniczącego pełni jego zastępca lub 
przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne. 
 
Rozdział X: Postanowienia końcowe. 
 
1.Samorząd Uczniowski przestrzega określonych obowiązków, to jest: 
1/ nie może działać na własną rękę, lecz w porozumieniu z opiekunami lub 
dyrektorem szkoły, 
2/ powinien czynnie i rozważnie włączać się w życie szkoły, 
3/ działalność ucznia w SU nie powinna wpływać na obniżenie jego wyników             
w nauce, 
4/ uczeń działający w SU powinien być wzorem do naśladowania. 
 
2.Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców  
z SU powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 
3.Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu  
negatywnie oceniani. 
4.Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Rady Samorządów  
Klasowych i Zarządu SU na wniosek przewodniczącego SU, opiekunów SU, dyrekcji  
szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów  
Klasowych. 
5.Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej  
pojęcia. 
 
Niniejszy Regulamin uchwalony został na walnym posiedzeniu Zarządu 
Samorządu  
Uczniowskiego i Rady Samorządów Klasowych w dniu ..................................  
i wchodzi w życie z dniem ......................................... . 
 
 


