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I. Postanowienia ogólne 
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 

działa w oparciu o art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2004 

Nr 156, pkt 257 z późn. zm). 

2. Samorząd Uczniowski tworzą na mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin SU 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego 
1. Organami Samorządu są: 

1) Samorządy Klasowe, 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego (zwana dalej Radą, składająca się z przedstawicieli 

wszystkich klas), 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej Zarządem). 

III. Struktura i kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 
1. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) Przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, 

2) Zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

3) Organizowania życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań i potrzeb uczniów, 

4) Redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) Organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności, 

6) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły, 

7) Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU, 

8) Zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień, 

9) Udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki, 

10) Wyrażania opinii o wprowadzeniu (zniesieniu) w szkole obowiązku noszenia przez uczniów 

jednolitego stroju przez uczniów, 

11) Składania wniosków do Dyrektora Szkoły o wprowadzenie (zniesienie) obowiązku noszenia 

przez uczniów jednolitego stroju; 

12) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania. 

2. Samorząd Klasowy i jego kompetencje: 

1) Samorząd Klasowy jest podstawowym organem Samorządu, 

2) Samorząd Klasowy tworzą wszyscy uczniowie klasy, 

3) Do głównych zadań Samorządu Klasowego należy: 

a) Reprezentowanie interesów klasy wobec organów szkoły, 
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b) Czynny udział w organizowaniu życia społeczności szkolnej, 

c) Wybór, nie później niż do 15 września, Zarządu Samorządu Klasowego. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego i jej kompetencje: 

1) Rada SU składa się z przedstawicieli wszystkich klas, 

2) Rada może wnioskować o uchwalenie Regulaminu SU (jego zmian) i innych regulaminów 

wewnętrznych, 

3) Rada jest łącznikiem pomiędzy Samorządem klasowym a Zarządem SU, 

4) Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje i nadzoruje Komisje Wyborcze. 

 

4. Zarząd: 

1) Zarząd składa się z 10 członków, 

2) Zarząd wybiera ze swojego grona: 

a) Przewodniczącego, 

b) Zastępcę przewodniczącego, 

c) Sekretarza, 

d) Członków Zarządu. 

3) Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów, w których uczestniczy cała społeczność 

uczniowska, 

4) Zarząd:  

a) Kieruje bieżącą pracą Samorządu, 

b) Reprezentuje Samorząd wobec jego członków i na zewnątrz, 

c) Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły półroczne (roczne) 

sprawozdania z pracy Zarządu, stosowne opinie i wnioski, 

d) Powołuje spośród siebie i chętnych uczniów społeczności uczniowskiej Komisje/Sekcje 

oraz redakcję gazetki uczniowskiej, 

e) Prowadzi dokumentację pracy Samorządu, 

f) Opiniuje zajęcia pozalekcyjne. 

5) W czasie trwania roku szkolnego zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego 

inny członek Zarządu, 

6) Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, 

7) Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, 

8) Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu, 

9) Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach 

związanych z nauką w szkole, 

10) Władze samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów, do 

reprezentowania ich interesów wobec Dyrekcji Szkoły i Rady pedagogicznej, 

11) Kompetencje poszczególnych członków Zarządu: 

a) Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

- reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

- kierowanie pracą Samorządu, 

- organizowanie współdziałania Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi. 

 b) Zastępca przewodniczącego: 
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  - pełni funkcje i posiada kompetencje przewodniczącego szczególnie w przypadku 

nieobecności przewodniczącego, pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków. 

 c) Do kompetencji sekretarza należy: 

  - dokumentowanie pracy Samorządu, 

  - opracowanie porządku zebrań, 

  - prowadzenie korespondencji Samorządu. 

 

IV. Kadencja władz, wybory 
1. Wybory władz organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę. 

2. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy. 

3. Członkiem władz samorządu może zostać każdy uczeń szkoły. 

4. Kandydowanie jest dobrowolne. 

5. Wybory do władz Samorządu są tajne, powszechne i równe. 

6. Nie później niż na jeden tydzień przed terminem wyborów, Komisja Wyborcza informuje 

uczniów o zasadach przeprowadzania wyborów. 

7. Samorząd Klasowy wybierany jest w każdej klasie osobno, w każdym roku szkolnym, nie 

później niż do 15 września. Wybierani są w demokratycznych, tajnych wyborach gospodarz, 

zastępca gospodarza sekretarz lub członek zarządu. 

8. Aby wybory do Zarządu i Samorządu Klasowego były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 

2/3 uczniów szkoły/klasy. 

9. Zarząd SU tworzy 10 osób. W przypadku uzyskania przez dwie osoby jednakowej liczby 

głosów, dopuszcza się powiększenie składu Zarządu do 11 osób. 

10. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów nie później niż w pierwszym tygodniu po 

wyborach. 

11. Członkowie organów Samorządu Uczniowskiego mogą być odwołani przed upływem 

kadencji: 

a) odwołanie następuje w wyniku nagannego zachowania lub niewypełniania obowiązków, 

b) o odwołaniu członków Zarządu, Samorządu Klasowego, decyduje organ większością głosów, 

w tajnym głosowaniu i po uprzednim stwierdzeniu uchybień w pełnieniu obowiązków, 

c) w przypadku gdy odwołany zostanie członek Zarządu, zastępuje uczeń, który na liście 

wyborczej ma największą ilość głosów. 

 

V. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
1. Opiekun jest wybierany przez Samorząd Uczniowski spośród nauczycieli, którzy wyrażą zgodę  

 

na pełnienie tej funkcji. 

2. Opiekun pełni funkcję doradcy , pomaga Samorządowi w realizacji jego zadań. 

3. Jest pośrednikiem między Samorządem a nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną. 
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4. Wybory opiekuna SU odbywają się w miesiącu październiku: 

a) Kadencja opiekuna trwa trzy lata, 

b) Po upływie kadencji opiekun ma prawo na własne życzenie i za zgodą Samorządu 

Uczniowskiego lub na wniosek SU pełnić dłużej swą funkcję, 

c) Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. 

5. Wyboru opiekuna dokonują wszyscy uczniowie. 

6. Każda klasa zgłasza kandydaturę nauczyciela, który według nich powinien pełnić funkcję 

opiekuna SU. 

7. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje ten nauczyciel, który uzyska największą liczbę 

głosów. 

8. Wybrany nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. 

9. W przypadku gdy kandydatem na opiekuna SU jest tylko jedna osoba, wyborów nie 

przeprowadza się. Kandydat może zostać opiekunem SU po uzyskaniu pozytywnej opinii 

społeczności uczniowskiej. 

 

VI. Ramowy plan działania organów Samorządu Uczniowskiego 
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego po zebraniu opinii wśród uczniów sporządza plan swojej 

pracy: 

a) Plan pracy przedstawiany jest Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i wszystkim 

uczniom, 

b) Zarząd na bieżąco informuje zainteresowane strony o swoich działaniach. 

2. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc: 

a) Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub inny członek Zarządu przez niego 

upoważniony. 

3. Dwa razy w roku szkolnym Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia sprawozdania ze 

swojej działalności w obecności opiekuna i Dyrektora Szkoły oraz podaje do publicznej 

wiadomości społeczności uczniowskiej, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.  

 

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 
1. Regulamin SU. 

2. Protokoły zebrań Zarządu SU. Zarząd jest zobowiązany prowadzić protokoły ze wszystkich 

posiedzeń oraz dokumentację przedstawiającą pracę. 

3. Ramowy plan pracy SU. 

4. Sprawozdania za I i II okres z działalności SU. 
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VIII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu 
1. Uchwały Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy ich członków. Wgląd do uchwał ma Dyrektor Szkoły i wszyscy 

nauczyciele. 

2. Wszyscy członkowie SU mają prawo do zgłaszania projektów uchwał. 

3. Uchwały wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 
1. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym w rozdziale VII. 

2. Regulamin SU jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. 

3. Sposób udostępniania regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem. 

4. Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.  
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