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I  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego władzą jest szkolna rada 

uczniowska. 

3. Samorząd działa w oparciu o regulamin, uchwalany przez szkolną radę uczniowską 
w imieniu ogółu uczniów. 

 
4. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 

szkoły. 
 

II UPRAWNIENIA SAMORZĄDU 

1. Obowiązkiem samorządu jest wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną 

i dyrekcję szkoły. 

2. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych 

zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

3. Ponadto samorząd może: 

a) w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmować działania z zakresu 

wolontariatu, a ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, 



b) gromadzić oraz dysponować funduszami z dobrowolnych składek i innych źródeł 

w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki oraz w celu 

realizacji potrzeb uczniów, 

c) przygotować regulamin samorządu uczniowskiego. 

d) opiniować decyzje i uchwały dyrektora i rady pedagogicznej – w odniesieniu do 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

III WYBORY I REPREZENTANCI 

1. Szkolna rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, 

bezpośrednich i równych. W skład rady uczniowskiej wchodzą: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca, 

c) skarbnik, 

d) członek samorządu – jeśli zachodzi potrzeba. 

2. Kandydatów na członków szkolnej rady uczniowskiej mogą zgłaszać wszyscy 

uczniowie szkoły, z tym, że wskazane jest, by każda wytypowała przynajmniej 

jednego kandydata startującego w wyborach. 

3. Kadencja szkolnej rady uczniowskiej trwa jeden rok, a w razie potrzeby może zostać 

wydłużona. Wybory zarządza przewodniczący szkolnej rady uczniowskiej 

w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły. 

Głosowanie przeprowadza się każdego roku w drugiej połowie października, 

chyba że bieżące potrzeby organizacyjne szkoły stanowią inaczej. 

4. Komisja wyborcza składa się z 3 osób wyłanianych ze wszystkich klas szkoły, 

przy czym w komisji wyborczej nie mogą zasiadać osoby kandydujące w wyborach 

do szkolnej rady uczniowskiej. Komisja wyborcza, działająca pod nadzorem opiekuna 

samorządu uczniowskiego, przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki. 

5. W skład szkolnej rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów, a o wyborze na daną funkcję decyduje największa liczba 

głosów uzyskanych w głosowaniu, przy czym uczniowie mogą podzielić funkcje 

między sobą według innego kryterium. 

 



IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rada uczniowska obraduje z częstotliwością według zapotrzebowania na zebraniach 

zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu. Przewodniczący 

szkolnej rady uczniowskiej koordynuje prace rady i reprezentuje samorząd uczniowski 

wobec władz szkoły i poza jej granicami. 

2. Członka szkolnej rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin 

samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej. Sprawę 

rozpatruje szkolna rada uczniowska poprzez dyskusję, a następnie głosowanie tajne. 

3. Na miejsce odwołanego członka szkolnej rady uczniowskiej powołuje się ucznia, 

który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie zasiada 

w radzie uczniowskiej. 

4. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. 

O wyborze innej osoby na jego miejsce decyduje procedura podana w p. 3. 

5. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej podejmuje się większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ich składu. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzyga się w oparciu 

o pozostałe dokumenty obowiązujące w szkole oraz odnośne przepisy prawa. 

 

 


