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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. W Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 

„Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół uczniów 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

4. Regulamin określa również zasady wybierania i działania organów Samorządu, które są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

§2 

1. Celem działania Samorządu jest:  

a) Uczenie się demokratycznych form współżycia  

b) Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych  

c) Współdecydowanie o wszystkich ważnych sprawach społeczności szkolonej  

§3 

1. Samorząd może przedstawić innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów 

takich jak: 

a) Prawa do zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, celami 

i wymaganiami 

b) Prawa do jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu 

c) Prawa do organizacji życia szkolnego w taki sposób, by zostały zachowane 

właściwe proporcje między obowiązkami szkolnymi a możliwością zaspokajania 

własnych zainteresowań i rozwijania zdolności 

d) Prawa do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej 

e) Prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej – zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

szkoły i w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

2. Samorząd pomaga również uczniom dostrzegać i rozumieć problemy oraz rozstrzygać 
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konflikty przy zachowaniu zasad tolerancji partnerstwa uczniów z dorosłymi. 

 

II. ORGANY SAMORZĄDU  

§4 

1. Organami Samorządu są:  

 Walne Zebranie wszystkich uczniów 

 Rada Samorządu 

 Przewodniczący Samorządu

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata szkolne. 

4. W drugim roku kadencji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Samorządu.  

§5 

1. Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek: 

a) Co najmniej 1/5 ogółu uczniów szkoły  

b) Przewodniczącego Samorządu  

c) Rady Samorządu  

w terminie 14 dni od daty złożenia takiego wniosku. 

§6 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania uczniów należy: 

a) Przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu  

b) Wyrażanie opinii o pracy Rady, przewodniczącego i komisji 

c) Prawo odwołania organów Samorządu przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują 

one powierzonych im zadań i funkcji 

d) Uchwalenie regulaminu Samorządu 

2. Walne Zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie wniosków i uchwał zwykłą 

większością głosów. 

§7 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem, który tworzą:  

 Przewodniczący

 Zastępca przewodniczącego
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 Przewodniczący samorządów klasowych

 Protokolant

 Skarbnik

2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest w stałym kontakcie z rzecznikiem praw ucznia. 

3. Rzecznik praw ucznia zostaje wybrany spośród nauczycieli przez Radę Pedagogiczną. 

4. Do kompetencji Rady Samorządu należy: 

a) Zwoływanie Walnego Zebrania uczniów 

b) Opracowanie i przedstawienie harmonogramu pracy Samorządu 

c) Wyrażanie woli uczniów wobec innych organów szkoły 

d) Organizowanie referendum w sprawach ważnych dla szkoły 

e) Wyrażanie opinii  

f) Realizowanie przyjętego harmonogramu pracy Samorządu 

g) Zarządzanie i przeprowadzanie wyborów do Rady Samorządu 

§8 

1. Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz 

w miesiącu (duża przerwa, ostatni piątek miesiąca). 

2. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

§9 

1. Pracami Rady Samorządu kieruje jej przewodniczący, współdziałając w tym zakresie 

z pozostałymi członkami Rady. 

2. Przewodniczącego Rady Samorządu wybiera ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym 

i powszechnym. Zostać nim powinien uczeń(a), który(a) w głosowaniu powszechnym 

uzyskał(a) największą liczbę głosów. 

3. Zastępcą przewodniczącego Rady Samorządu zostać powinien uczeń(a), który(a) 

w głosowaniu powszechnym uzyskał(a) drugą co do wielkości liczbę głosów. 

4. Do zadań przewodniczącego należy: 

a) Realizacja planu pracy Samorządu 

b) Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrekcji i innych organów szkoły 

§10 

1. Do obowiązków Skarbnika należy prowadzenie spraw finansowych Rady Samorządu. 

2. Do obowiązków Protokolanta należy pisanie protokołów z zebrań Rady oraz prowadzenie 
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innej dokumentacji. 

§11 

1. Rada spośród swojego składu wybiera 3-osobowy zespół do wyrażania na prośbę dyrektora 

szkoły stanowiska w sprawach dotyczących oceny pracy nauczycieli. 

2. Zasady wyrażania opinii w tych sprawach określa dyrektor szkoły. 

3. Członków zespołu powołanego w tym celu obowiązuje zasada zachowania tajemnicy 

wiadomości uzyskanych w toku konsultacji z dyrektorem szkoły. 

 

III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO 

I ZASTĘPCY SAMORZĄDU 

§12 

1. Wybory przewodniczącego i zastępcy Samorządu przeprowadza komisja wyborcza 

składająca się z 5 uczniów wybranych przez opiekuna Samorządu. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV-VII szkoły podstawowej oraz 

II-III gimnazjum. 

3. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz 

II-III gimnazjum. 

4. Wybory odbywają się co dwa lata w trzecim tygodniu września. 

§13 

1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 

a) Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów na przewodniczącego Samorządu 

b) Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

c) Sporządzenie protokołu z wyborów 

d) Ogłoszenie wyników wyborów 

§14 

1. Wyboru przewodniczącego Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym 

wg następujących zasad: 

a) Zgłoszenie kandydata powinno być poparte podpisami 30 uczniów oraz pisemną 

rekomendacją wychowawcy 

b) Kandydat do Samorządu powinien przygotować i przeprowadzić kampanię wyborczą 

c) Kampania wyborcza w formach plakatowania, mityngu, apelu, spotkań może trwać 
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2 tygodnie przed terminem wyborów 

d) Na kartach do głosowania nazwiska umieszcza się alfabetycznie 

e) Karty do głosowania wrzuca się do urny 

f) Glosujący oddaje głos na jednego kandydata poprzez postawienie krzyżyka przy jego 

nazwisku 

§15 

1. Przewodniczącym Rady Samorządu zostaje kandydat, który uzyskał w wyniku głosowania 

największą liczbę głosów. 

2. Zastępcą przewodniczącego Rady Samorządu zostaje kandydat, który uzyskał w wyniku 

głosowania drugą co do wielkości liczbę głosów. 

3. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady odbywa się najpóźniej w terminie 3 dni 

od ogłoszenia wyników wyborów. Zebranie to zwołuje i prowadzi opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie Skarbnika i Protokolanta. 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§16 

1. Działalność finansową Samorządu Uczniowskiego planuje i prowadzi Rada. 

2. Rada może gromadzić fundusze na koncie Rady Rodziców. 

3. Dochodami Rady Samorządu są środki uzyskane ze: 

a) Sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne 

b) Sprzedaży walentynkowych serduszek i wróżb andrzejkowych 

c) Loterii fantowych 

d) Prac zarobkowych 

e) Darowizn sponsorów 

f) Dotacji Rady Rodziców i innych 

4. Decyzja o wydatkowaniu zgromadzonych środków podejmuje Rada Samorządu, a w jej 

imieniu dokumentacje z rozliczeń prowadzi Skarbnik. 

§17 

1. Dokumentami prac Rady Samorządu są: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

b) Protokoły 
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c) Harmonogram pracy 

d) Rozliczenia finansowe 

 

V. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU WOLONTARIATU 

§18 

1. Rada Samorządu wyłania ze swojego składu Radę Wolontariatu. 

2. Rada Wolontariatu składa się z co najmniej 2 przedstawicieli Samorządu, wyłonionych 

spośród przedstawicieli Rady Samorządu. 

3. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

a) rozpoznanie zapotrzebowania na działania wolontariuszy w środowisku szkolnym, 

lokalnym itp. 

b) organizowanie akcji pomocowych na rzecz potrzebujących, np.: ubogich, chorych lub 

zwierząt 

c) angażowanie społeczności szkolnej do działań wolontarystycznych 

 

VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§19 

1. Do zadań opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu 

b) Nadzór nad dokumentacją rozliczeń finansowych 

c) Pośrednictwo w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami oraz między uczniami 

i nauczycielami 

d) Zwołanie i prowadzenie pierwszego zebrania Rady po wyborach 

e) Nadzór i pomoc Radzie w organizacji imprez i uroczystości szkolnych 

2. Nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego wyznacza dyrektor szkoły. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§20 

1. Sprawy uczniowskie wymagające współdziałania dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, 

rady rodziców powinny być rozstrzygane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

2. Uczniowie występujący w obronie swoich praw nie mogą być z tego powodu negatywnie 
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oceniani. 

3. Rada Samorządu składa informacje o swojej działalności 2 razy do roku na posiedzeniu 

Zespołu Wychowawczego Szkoły. 

§21 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany na Walnym Zgromadzeniu 

Uczniów/apelu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

2. Zmiany do regulaminu w trakcie kadencji może dokonać tylko walne zebranie 

i na wniosek uczniów. 

§22 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 


