
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Podstawą prawną działania samorządu uczniowskiego jest art. 55 ustawy o 

systemie oświaty z 07.09.91 (Dz. U. z 1994 r. nr 1, poz. 3, nr 53, poz.215, 

Dz.U.96.67.329). Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia związane z samorządem 

uczniowskim, w tym: 

- definiuje pojęcie samorządu; 

- określa zasady wyboru samorządu; 

- ogólnie przedstawia zakres działań podejmowanych przez samorząd. 

 

Samorząd uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie szkoły, w 

skład którego wchodzi ogół uczniów danej szkoły. 

 

CELE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ 

 

- samorząd jest łącznikiem pomiędzy uczniami a Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły, 

co daje: lepszą współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami; gwarantuje lepsze 

wykonanie zaleceń dyrektora szkoły czy rady pedagogicznej; wpływa na kształtowanie 

atmosfery i pewnego klimatu szkoły; szansę na lepsze poznanie społeczności 

uczniowskiej; poznanie przez nauczycieli potrzeb i problemów uczniów. 

- pozwala aktywnie włączyć uczniów w proces dydaktyczno – wychowawczy oraz 

realizację założeń programu wychowawczego szkoły 

- samorząd szkolny przejmuje część zadań szkoły o charakterze porządkowo – 

administracyjnym np.: dbając o wygląd i estetyczne wyposażenie pracowni; dbając o 

porządek w szkole i na terenie przyległym; pilnując porządku i bezpieczeństwa w szkole; 

pełniąc dyżury na korytarzu szkolnym i w szatni; 

- pełni funkcję reprezentatywną w kontaktach pozaszkolnych; 

- stwarzanie warunków do aktywności społecznej; 

- integracja uczniów i wzajemne wspieranie się; 

- dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji zgodnie z 

sugestiami programu wychowawczego. 

 

 

 

 



FUNKCJE I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie 

poszczególnych klas tworzą Samorządy Klasowe. 

Organami samorządu szkolnego są: 

Rada Samorządu Uczniowskiego. Pełni ona rolę wykonawczą postanowień i uchwał 

Samorządu Uczniowskiego. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz. 

Rada Samorządu Klasowego. Pełni rolę wykonawczą na szczeblu klasy, skład Rady 

Samorządu Klasowego jest podobny. 

Sekcje problemowe. Powoływane są podczas zebrań S.U. w celu pracy nad 

konkretnymi sprawami ważnymi dla uczniów szkoły. Ich członkowie powołują swojego 

przewodniczącego, który ma prawo brać udział w pracach Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Przewodniczący ma głos doradczy i konsultacyjny w Radzie Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU 

 

 

Samorząd szkoły, jako wybrana w wyborach reprezentacja ogółu wszystkich 

uczniów szkoły, może brać czynny udział we wszystkich działaniach podejmowanych w 

szkole oraz zajmować wobec nich swoje stanowisko. Ma prawo przedstawiać swoje 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące praw i 

obowiązków uczniów. Prawa i obowiązki ucznia powinny wypływać z fundamentalnych i 

uniwersalnych zasad współżycia społecznego. Prawa i obowiązki uczniów szkoły są 

określone w statucie szkoły. 

Podstawowe prawa i uprawnienia samorządu zakładają: 

- prawo do zajmowania stanowiska w sprawach związanych z prawami i obowiązkami 

ucznia; 

- prawo do organizacji życia społecznego; 

- prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem; 

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 



KADENCJA WŁADZ I WYBORY 

Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok kalendarzowy. Członkiem 

władz Samorządu może zostać każdy uczeń tej szkoły. W chwili odejścia ucznia ze 

szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje być on 

członkiem Samorządu i jego władz. Wybory do władz Samorządu oraz wybory 

opiekuna odbywają się tajnie. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza 

powołana przez ustępującą Radę. Nie później niż dwa tygodnie przed terminem 

wyborów, Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzania 

wyborów. Wybory do Rady odbywają się w czerwcu. Aby wybory były ważne musi w 

nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów całej szkoły. 

 

ROLA OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

Wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna S.U. jest jednym z podstawowych 

praw i uprawnień samorządu zagwarantowanych w ustawie o systemie oświaty. Opiekuna 

samorządu szkolnego wybiera samorząd szkoły głosami wszystkich uczniów szkoły. 

Role pełnione przez opiekuna: 

- jest łącznikiem pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim; 

- z ramienia szkoły koordynuje pracę samorządu szkolnego; 

- reprezentuje interesy, przedstawia plany i zamierzenia samorządu szkolnego Radzie 

Pedagogicznej; 

- składa roczne sprawozdanie z działalności samorządu szkolnego dyrekcji szkoły 

- uczestniczy w zebraniach poszczególnych organów samorządu szkolnego z głosem 

doradczym 

- konsultuje z samorządem szkolnym zamierzenia w postaci Planu Pracy Samorządu 

Szkolnego na dany rok szkolny. 

Zakres pracy i obowiązków opiekuna samorządu szkolnego wypracowują 

wzajemnie przedstawiciele samorządu wraz z wybranym przez nich nauczycielem. 

 


