
Regulamin  
Samorządu Uczniowskiego  
Szkoły Podstawowej Nr 7 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 w Rzeszowie 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia  
2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017 poz. 59) oraz Statut Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie. 

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 w Rzeszowie działa Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej nr 7. 

3. Samorządu Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7  
oraz oddziałów gimnazjalnych. 

4. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  
nr 7 w Rzeszowie. 

5. Ilekroć w regulaminie mówi się o Samorządzie Uczniowskim należy przez  
to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 7 w Rzeszowie. 

6. Ilekroć w regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie rozumieć Dyrektora 
szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
§ 2 

 

1. Cele Samorządu Uczniowskiego to:  
1) kształtowanie umiejętności samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, 
2)  kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami 

społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenia do ich realizacji z własnej 
inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za nie. 

2. Realizacja celów powinna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 
patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej 
tradycji. 

 
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 3 
 
1. Zadania Samorządu Uczniowskiego obejmują: 

1) zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do aktywności oraz należytego spełniania 
obowiązków szkolnych, 

2) współdziałanie z innymi organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych 
warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, 

3) rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 
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4) organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym, 
5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole  

i środowisku uczniowskim, 
6) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
7) czynne uczestniczenie w życiu szkoły, 
8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych poprzez podejmowanie działań  

z zakresu wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 
9) nawiązywanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami 

uczniowskimi innych szkół. 
2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, 

Radzie Rodziców, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 

 ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
§ 4 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
1)  Rada Samorządu Klasowego, w skład której wchodzą: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego i skarbnik, wybrana w każdym oddziale szkoły, 
2) Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą członkowie Rad Samorządów 

Klasowych, 
3)  Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

a) przewodniczący, 
b) zastępca przewodniczącego, 
c) skarbnik. 

2. Rada i Zarząd Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy wszystkich uczniów szkoły. 
3. W Samorządzie Uczniowskim mogą funkcjonować sekcje (np. organizacyjno-porządkowa, 

informacyjna, charytatywna) powołane do realizacji konkretnych zadań. Członkiem sekcji 
może zostać każdy uczeń szkoły.  

4. Ustalenie nazwy sekcji, jej zadań oraz wybór przewodniczącego następuje na zebraniu 
Rady Samorządu Uczniowskiego. 

5. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu Uczniowskiego 
oraz jego organów. 
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ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
§ 5 

 

1. Rada Samorządu Klasowego: 
1) reprezentuje klasę na zewnątrz,  
2) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy zaistniałe w klasie,  
3) organizuje życie klasy i pomoc koleżeńską. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 
1) podejmuje uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, 
2) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego, 
3) zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, 
4) powołuje sekcje do realizacji konkretnych zadań i mianuje ich przewodniczących, 
5) wybiera Komisję Wyborczą, 
6) wybiera opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
7) przyjmuje półroczne i roczne sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego. 

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu osobowego Rady. 

4. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy  
w semestrze.  

5. W zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego uczestniczą (bez prawa głosu) 
przedstawiciele Zarządu, poszczególnych sekcji oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego.   

6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 
1) przygotowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, 
2) przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego, 
3) wykonuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego, 
4) kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego, 
5) interweniuje w sprawach dotyczących uczniów, 
6) prowadzi dokumentację związaną z pracą Samorządu Uczniowskiego, 
7) przygotowuje półroczne i roczne sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego, 
8) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec innych organów szkoły i innych szkół, 
9) przedstawia innym organom szkoły wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących społeczności uczniowskiej. 
7. Przewodniczący Zarządu: 

1)  reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec całej społeczności szkolnej,  
2) koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu,  
3) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,  
4) przewodniczy zebraniom Rady i Zarządu,  
5) odpowiada za bieżącą działalność Samorządu Uczniowskiego.  

6) Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
7) W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele poszczególnych sekcji  

oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
8) Zebrania Rady i Zarządu zwołują: przewodniczący, zastępca przewodniczącego  

lub opiekun Samorządu Uczniowskiego. Informację o czasie i miejscu zebrania umieszcza 
się na tablicy ogłoszeń z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

9) Zebrania Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego są protokołowane. 
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TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 6 

1. Rada Samorządu Klasowego wybierana jest przez uczniów klasy zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy stanu osobowego klasy. 

2. W przypadku niewłaściwego wypełniania swoich zadań przez członków Rad Samorządów 
Klasowych, stwarzania poważnych problemów wychowawczych, gdy pełniona funkcja 
powoduje trudności w nauce lub na wniosek własny, uczeń może zostać odwołany  
z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru na to 
stanowisko innej osoby. 

3. Rada Samorządu Klasowego wchodzi w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. 
4. Wybory na przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, 

tajne i bezpośrednie, a udział w nich mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.  
5. Kandydaci muszą mieć co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku 

szkolnego poprzedzającego wybory, a w roku, w którym odbywają się wybory nie 
sprawiać problemów wychowawczych. O pełnienie funkcji przewodniczącego mogą się 
ubiegać także członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego. 

6. Datę wyborów ustala Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego i Dyrektorem szkoły. Wybory powinny się odbyć do  
30 września. 

7. Kandydaci zgłaszają się osobiście do opiekuna Samorządu Uczniowskiego najpóźniej  
7 dni przed ustaloną datą wyborów. Wybory organizuje się jeśli zgłosi się przynajmniej 
dwóch kandydatów. 

8. 7 dni przed ustaloną datą wyborów kandydaci na przewodniczącego Zarządu mogą 
rozpocząć prowadzenie kampanii wyborczej, podczas której prezentują społeczności 
szkolnej swoje programy w formie plakatów, ulotek i spotkań z uczniami.  

9. Kampania wyborcza nie może dezorganizować pracy szkoły. Szczegóły techniczne 
dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun Samorządu Uczniowskiego  
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

10. W czasie kampanii wyborczej zabrania się niszczenia plakatów wyborczych  
i szkalowania kandydatów.  

11. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza powołana przez 
Radę Samorządu Uczniowskiego.  

12. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: 
1) opiekun Samorządu Uczniowskiego jako przewodniczący, 
2) przedstawiciele klas (łącznie 3 osoby) jako członkowie. 

13. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 
14. W dniu wyborów uczniowie szkoły oddają głosy na kandydatów do przygotowanych 

wcześniej urn wyborczych. 
15. Komisja Wyborcza dysponuje kartami do głosowania opatrzonymi stemplem szkoły. 
16. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza podlicza głosy i sporządza protokół  

z przebiegu wyborów. Informację o wynikach głosowania zamieszcza się na tablicy 
ogłoszeń w ciągu 2 dni od daty wyborów. 

17. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała 
największą liczbę głosów. Druga w kolejności osoba zostaje zastępcą przewodniczącego. 
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Przewodniczący w porozumieniu z zastępcą wyznacza skarbnika spośród osób, które 
cieszą się nieposzlakowaną opinią. 

18. Wybory mogą zostać unieważnione przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego  
w drodze protestu wyborców wniesionych na piśmie w ciągu 2 dni od dnia głosowania, 
jeżeli w trakcie wyborów doszło do naruszenia przepisów prawa. 

19. W przypadku braku kandydata na przewodniczącego Zarządu opiekun Samorządu 
Uczniowskiego powierza funkcję przewodniczącego jednemu z członków Rady. 
Przewodniczący wskazuje pozostałe osoby do Zarządu. 

20. Umotywowane wnioski o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków może 
składać każdy uczeń oraz nauczyciel do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wnioski 
rozpatruje Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem. 

21. W przypadku stwierdzenia niekompetencji przewodniczącego Zarządu lub jego 
rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie roku szkolnego organizuje się powtórne wybory. 

22. W przypadku odwołania, z powodu niekompetencji, zastępcy przewodniczącego, 
skarbnika lub ich rezygnacji z pełnionych funkcji w trakcie roku szkolnego, 
przewodniczący powierza te stanowiska innym osobom. 

23. Za niekompetencję uważa się m.in.: 
1) niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, 
2) działanie niezgodne z prawem wewnątrzszkolnym, w tym także z Regulaminem 

Samorządu Uczniowskiego, 
3) ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, 
4) działanie na szkodę szkoły lub społeczności uczniowskiej, 
5) stwarzanie problemów wychowawczych, skutkujących licznymi uwagami, naganą 

wychowawcy lub dyrektora, 
6) zachowanie niegodne ucznia. 

24. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa od momentu wybrania do końca 
danego roku szkolnego, a w przypadku Zarządu do kolejnych wyborów. 

 
RADA WOLONTARIATU 

§ 7 
 

1. Dla sprawnej koordynacji działań w zakresie wolontariatu Samorząd Uczniowski może 
wyłonić ze swojego składu Radę Wolontariatu. 

2. Zadaniem Rady jest organizacja szkolnego wolontariatu, a w szczególności: 
1) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 
2) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i w otoczeniu szkoły, 
3) opiniowanie ofert działań,  
4) decydowanie o działaniach do realizacji i opracowanie planu, 
5) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza, 
6) prowadzenie akcji wolontariackich, 
7) nadzorowanie pracy wolontariuszy. 

3. Radę Wolontariatu tworzą 3 osoby: 
1) przewodniczący, 
2) zastępca przewodniczącego, 
3) skarbnik. 
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4. Członkami Rady Wolontariatu oraz wolontariuszami mogą być uczniowie szkoły, którzy 
uzyskali na to zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub 
opiekuna prawnego). 

5. Radę Wolontariatu wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego w wyborach tajnych, 
równych i bezpośrednich, spośród uczniów, którzy zgłoszą chęć kandydowania 
opiekunowi Samorządu Uczniowskiego. 

6. Wybory odbywają się w ustalonym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego terminie, 
nie później jednak jak do końca września danego roku szkolnego. 

7. Opiekę nad Radą Wolontariatu sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
8. W podejmowanych przez siebie działaniach Rada Wolontariatu współpracuje  

z Dyrektorem szkoły. 
 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
§ 8 

 
1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel szkoły. 
2. Na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 15 września, przeprowadza się 

wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
3. Listę kandydatów na opiekuna przedstawia opiekun Samorządu Uczniowskiego z roku 

szkolnego poprzedzającego wybory. 
4. Opiekuna wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego w tajnym głosowaniu. 
5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, które uzyskała największą liczbę 

głosów. 
6. Nowy opiekun Samorządu Uczniowskiego pełni swoją funkcję z chwilą ogłoszenia wyniku 

głosowania i sprawuje ją do czasu powołania następcy. 
7. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 

1) współpraca z Samorządem Uczniowskim, pomoc w przygotowaniu i realizacji planu 
działań, 

2) udział w tworzeniu pozytywnego wizerunku Samorządu Uczniowskiego, 
3) pełnienie roli pośrednika między uczniami, a Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną, 
4) mobilizowanie Samorządu Uczniowskiego do podejmowania nowych wyzwań, 
5) doradzanie we wszystkich sprawach dotyczących problemów i potrzeb społeczności 

uczniowskiej. 
8. Rada Samorządu Uczniowskiego może zdecydować o wybraniu drugiego opiekuna,  

któremu powierza się sprawy szkolnego wolontariatu, a w szczególności: wyznaczanie 
kierunków prac Samorządu Uczniowskiego w zakresie wolontariatu, organizację spotkań 
wolontariuszy oraz określanie terminów realizacji zadań. 

9. W uzasadnionych przypadkach opiekun Samorządu Uczniowskiego może zrezygnować  
z pełnionej funkcji. W takiej sytuacji Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera nowego 
opiekuna.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 
 

1. Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być 
składane do przewodniczącego Zarządu lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
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2. Decyzję o dokonaniu zmian podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady Samorządu 
Uczniowskiego. 

3. Regulamin uchwala ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących Samorządu 

Uczniowskiego, decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem i Zarządem 
Samorządu Uczniowskiego. 

 
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony przez ogół uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie  w dniu 15 listopada 2017 r. 


