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Wstęp: 
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Janusza Korczaka w 

Sosnowcu, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 85 ustawy z 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ). 

2. Samorząd zrzesza wszystkich pełnoprawnych uczniów szkoły i jest 
jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 
 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
 

 
1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. , Statut Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Janusza Korczaka w 

Sosnowcu oraz niniejszy Regulamin. 
2. Regulamin Samorządu tworzą z mocy prawa wszyscy pełnoprawni 

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. 
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie jest sprzeczny ze Statutem 
Szkoły. 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jednymi reprezentantami ogółu 
uczniów. 
5. Działalność Samorządu Uczniowskiego wspierają, nadzorują i koordynują 

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w liczbie trzech nauczycieli dla klas 
IV – VIII oraz dwóch dla klas I-III. 

6. Celem działania Samorządu jest: 
a. uczenie się demokratycznych zasad współżycia, samorządności; 
b. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; 

c. organizowanie działalności kulturowej, sportowej rozrywkowej zgodnie z 



własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi; 

d. współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego jej 
funkcjonowania; 

e. tworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, 
ich rzetelnej nauki; 
f. tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, przy okazywaniu szacunku 

dorosłym i kolegom; 
g. pobudzanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z 
Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, w tym propagowanie idei 

wolontariatu; 
h. dbanie o porządek i dyscyplinę w szkole i poza szkołą; 

i. zapobieganie konfliktom, a w razie zaistnienia konfliktu pomoc w 
rozwiązaniu ; 
j. dbanie o interesy wszystkich uczniów; 

k. propagowanie właściwych postaw etycznych; 
l. rozwijanie postaw patriotycznych, dbanie o dobre imię szkoły, jej honor, 

kultywowanie jej tradycji. 
 
 

 
§ 2 Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

 
1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są na szczeblu klasowym – Rady 
Klasowych Samorządów Uczniowskich , na szczeblu szkoły – Rada 
Samorządu Uczniowskiego. 

3. W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą: 
przewodniczący, zastępca, skarbnik. 

4. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach, w głosowaniach 
jawnych, do końca miesiąca września. 
5. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego; 
b. Rada Samorządu Uczniowskiego. 
6. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a. Przewodniczącego; 
b. Zastępcy Przewodniczącego; 

c. Skarbnika; 
d. Sekretarza; 
8. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

9. Rada Samorządu Uczniowskiego zbiera się, co najmniej raz na dwa 
miesiące. 
10. W posiedzeniach Rady Samorządu Uczniowskiego biorą udział 

opiekunowie Samorządu. 11. Posiedzenia Rady są ważne , o ile obecnych jest 
co najmniej połowa członków Rady. 

12. Uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym. 
13. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez 

członków Rady, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym. 



 

14. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 
a. reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców; 
b. kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego; 
c. organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi. 

 
15. Rada Samorządu Uczniowskiego: 
a. opracowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego; 

b. wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z 
jego funkcji; 

c. współpracuje z Przewodniczącymi Klas; 
d. reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem 
uczniowskim innych szkół; 

e. reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców. 

 
16. W posiedzeniach Rady Samorządu Uczniowskiego może uczestniczyć z 
głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 
17. Nad przebiegiem prac Samorządu Uczniowskiego czuwają opiekunowie 
Samorządu. 

18. Opiekunowie Samorządu uzyskują status stałych obserwatorów , bez 
prawa głosu w obradach Rady Samorządu. 

19. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek opiekunów Samorządu 
Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły, może dojść do odwołania organów 
Samorządu Uczniowskiego. 

20. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez ogół 
pełnoprawnych uczniów w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim, 

powszechnym. 
 
21. Samorząd Uczniowski ma prawo: 

a. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 
b. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 

zaspokajania zainteresowań ucznia; 
d. prawo do udzielania uczniom pochwały i nagany; 
e. prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w 

porozumieniu z opiekunami Samorządu; 
f. prawo do powołania doraźnego sądu koleżeńskiego w celu rozwiązywania 
sporów i konfliktów; 

g. prawo do organizowania cyklicznych apeli szkolnych; 
h. prawo do redagowania i wydawania własnej gazety, prowadzenia tablicy 

ogłoszeń; 
i. prawo do organizowania działalności kulturalnej ,oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły; 



j. prawo do wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu; 

k. prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły. 

 
 
22. Ponadto Samorząd Uczniowski: 

a. opiniuje program wychowawczo – profilaktyczny szkoły; 
b. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych i 
zachowania oraz system nagradzania i karania; 

c. może opiniować ocenę pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora szkoły; 
d.opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolne od zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych ; 
e. opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych , innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U.. z 2017 r., 
poz. 1603 ) 

f. sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 
uczniom, spełniającym określone warunki; 
g. uchwala regulamin samorządu uczniowskiego. 

 
23. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły własne 
propozycje i opinie w sprawach szkoły , a szczególnie dotyczące: 

a. działalność dydaktyczno- wychowawczej; 
b. organizacji szkoły; 

c. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów. 
 
24. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to , aby: 

a. Uczniowie znali programy nauczania ,program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły, swoje prawa oraz stawiane im wymagania; 

b. Uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce 
i zachowaniu; 
c. Organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania 
zainteresowań ,uzdolnień i pasji; 
d. Uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, 

artystycznej, oświatowej; 
e. Uczniowie dbali o mienie szkoły. 

 
25. Samorząd Uczniowski na początku każdego roku szkolnego opracowuje 
plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok, podlega on akceptacji ze 

strony Dyrektora szkoły. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 
przedstawiany jest Radzie Pedagogicznej. 
 

26. Uczeń wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego może być z niego 
usunięty, jeśli: 

a. swoim zachowaniem daje zły przykład, ośmiesza pełnione przez siebie 
funkcje; 
b. nie uczestniczy w pracach Samorządu; 

c. niewypełnianie powierzonych obowiązków i zadań wynikających z 



pełnienia funkcji; 

d. podejmuje działania niezgodne z regulaminem Samorządu; 
e. działa na szkodę społeczności uczniowskiej, Samorządu Uczniowskiego i 

innych organów szkoły. 
 
27. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służyć mają 

do finansowania swojej działalności. 
28.Dysponowanie funduszami Samorządu ma miejsce w porozumieniu z 
opiekunami Samorządu. 

29. Fundusze Samorządu pochodzą z dochodów z imprez , zbiórek 
organizowanych przez Samorząd, z dochodów ze zbiórek surowców wtórnych. 

Mogą także pochodzić ze zbiórek klasowych oraz funduszy przekazywanych 
przez Radę Rodziców. 
30. Wszelkie operacje finansowe Samorządu muszą być rzetelnie i jasno 

prowadzone, zachowując dokładność ich ewidencji. 
31. Rada Samorządu Uczniowskiego może do realizacji swoich działań 

powoływać zespoły zadaniowe. Członkiem zespołu może zostać każdy uczeń. 
 
 

 
§ 3 Zadania Opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

 

 
1. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w liczbie trzech dla klas IV – VIII 

oraz dwóch dla klas I-III, wybierani są w wyborach przez wszystkich uczniów 
szkoły raz na rok w miesiącu wrześniu . 
2. Wyboru dokonują uczniowie w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich 

,powszechnych, spośród członków Rady Pedagogicznej . 
3. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają nauczyciele z najwyższą 

ilością głosów. 
4. Warunkiem wyboru nauczycieli na opiekunów Samorządu Uczniowskiego 
jest wyrażenie przez nich zgody oraz akceptacja przez Dyrektora szkoły. 

5. Wybrani opiekunowie czuwają nad prawidłowym działaniem Samorządu 
Uczniowskiego, pośredniczą między uczniami a nauczycielami, doradzają i 
wspomagają inicjatywę uczniowską, udzielają wszelkiej pomocy w realizacji 

zadań Samorządu, informują uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej w 
sprawach dotyczących uczniów, inspirują nauczycieli, wychowawców do 

współpracy z Samorządem Uczniowskim, przedstawiają Dyrektorowi szkoły, 
Radzie Pedagogicznej sprawozdania z prac Samorządu. 
6. Kadencja opiekunów Samorządu trwa rok. 

 
 
 

§ 4 Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 
 

 
1. Samorząd Uczniowski wybierany jest w głosowaniu tajnym, równym, 
bezpośrednim i powszechnym. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentacjami ogółu uczniów. 



3. Kandydować w wyborach do Samorządu może każdy uczeń klas II – VIII 

Szkoły Podstawowej, nie sprawiający kłopotów wychowawczych. 
4. Każda klasa IV-VIII może wybrać jednego kandydata do Rady Samorządu , 

klasy młodsze II-III dwóch kandydatów. 
5. Kandydat do Samorządu powinien być: odważny, śmiały, otwarty, 
pomysłowy, umieć współpracować w grupie, asertywny, umieć prowadzić 

negocjacje, nie może mieć problemów w nauce, posiadać minimum bardzo 
dobrą ocenę z zachowania. 
6. Wybory poprzedzone powinny być kampanią wyborczą trwającą minimum 

tydzień. 
7. Podczas trwania kampanii kandydaci mają prawo do przedstawienia 

swoich pomysłów, programu. Możliwe jest przeprowadzenie zebrań 
przedwyborczych z kandydatami. 
8. Podczas kampanii kandydaci powinni przygotować plakaty wyborcze, 

ulotki. 
9. Członkowie komisji wyborczej i skrutacyjnej ustalani są przez opiekunów 

Samorządu. 
10. W skład komisji wchodzić mogą uczniowie i nauczyciele szkoły. Ich ilość 
ustalana jest według potrzeb. 

11. Obowiązki Komisji Wyborczej: 
a. przygotowanie kart do głosowania, poprzez wpisanie nazwisk kandydatów 
w kolejności alfabetycznej i opieczętowanie wyżej wymienionych kart; 

b. przeprowadzenie tajnego głosowania (oddanie ważnego głosu następuje 
przez postawienia znaku X przy jednym z kandydatów i wrzucenie karty 

wyborczej do urny wyborczej); 
c. zliczenie wszystkich kart do głosowania i przygotowanie protokołu 
wyborczego. 

12. Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która 
zajęła w wyborach największą liczbę głosów. 

13. Zastępcą przewodniczącego zostaje osoba, która zajęła drugie miejsce w 
głosowaniu. 
14. Skarbnikiem zostaje osoba, która zajęła trzecie miejsce w głosowaniu. 

15. Sekretarzem osoba, która zajęła czwarte miejsce w głosowaniu. 
16. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów. 
17. Komisja liczy głosy i podaje wyniki do wiadomości publicznej na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. 
 

 
 

§ 5 Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

 
 
1. Samorząd dokumentuje swoją działalność poprzez: 

a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 
b. Roczny Plan Pracy Samorządu; 

c. Kronikę Szkolną, która jest pod opieką opiekunów Samorządu; 
d. Sprawozdania, protokoły, uchwały sporządzane przez sekretarza Rady 
Samorządu Uczniowskiego, a podpisywane przez opiekunów Samorządu, 

Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego lub Zastępcę 



Przewodniczącego Rady . 

 
2.Całość dokumentacji Samorządu Uczniowskiego podlega nadzorowi 

Dyrektora Szkoły. 
3. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia 
Samorządu, jeśli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi 

szkoły. 
4.Decyzje podjęte przez Radę Samorządu muszą być zatwierdzone przez 
Dyrektora szkoły. 

 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

 

1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy działania zapewnia realizację 

uprawnień statutowych społeczności szkolnej. 

2. Wszystkie decyzje podejmowane są po przeanalizowaniu propozycji 

większością głosów. 3. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być 

rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

4. Regulamin jest uchwalony przez członków Samorządu Uczniowskiego. 

5. Odpisy regulaminu Samorządu otrzymują przewodniczący Rady 

Samorządu Uczniowskiego. Oryginał regulaminu przechowuje jeden z 

opiekunów Samorządu. 

6. Regulamin Samorządu jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz 

umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

7. Dyrektor szkoły oraz Rada Pedagogiczna winni są udzielania wszelkiej 

pomocy w całokształcie działalności Samorządu. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły. 

 

 

 

Adnotacja: Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony przez 

całą społeczność uczniowską w wyborach tajnych,równych, bezpośrednich, 

powszechnych. 


