
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  W 

MALBORKU  

  

  Podstawa prawna:  

1. Prawo Oświatowe z dnia  14 grudnia 2016 r.  

2. Statut SP8 w Malborku.  

  Regulamin zawiera:  

1. Postanowienia ogólne.  

2. Władze i przepisy Samorządu.  

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.  

5. Samorząd Uczniowski klasy.  

6. Tryb przeprowadzania wyborów.  

7. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

8. Zasady finansowania.  

9. Zasady regulaminu i przepisy końcowe.  

  

ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1  

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.  

§ 2  

Samorząd tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.  

§ 3  

Do zadań Samorządu należą wszystkie sprawy uczniów w Szkole nie 

zastrzeżone Ustawami lub Statutem Szkoły.  



§ 4 

Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.  

§ 5 

Regulamin określa organizacje Samorządu, zasady wybierania i działania 

organów  Samorządu.  

§ 6  

Działalność Samorządu Uczniowskiego wspiera i nadzoruje opiekun  – 

nauczyciel wybrany przez ogół uczniów.  

  

ROZDZIAŁ 2  

WŁADZE I PRZEPISY SAMORZĄDU  

  

§ 7  

1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.  

2. Organami Samorządu są:  

a). Zarząd Samorządu Uczniowskiego;  

b).  Samorządy klasowe;  

c). Zgromadzenie ogółu uczniów Szkoły.  

  

§ 8  

1.     Zarząd Samorządu stanowią:  

a). Przewodniczący Samorządu;  

b). Zastępca przewodniczącego Samorządu;  

c). Kronikarz;  

d). Dekoratorzy;  



e). Sekcja organizacyjna. 

§ 9  

1.    Samorządy uczniowskie klas stanowią:  

a). przewodniczący klas;  

b). zastępca przewodniczącego;  

c). skarbnik.  

§ 10 

Wszelkie działania Samorządu są zawarte w planie Samorządu Uczniowskiego, 

a dodatkowo ustalane na zebraniach.  

§ 11  

Zebrania są protokołowane. 

§12 

Zebrania mogą być walne i robocze. 

§ 13  

1.    Zebrania walne zwoływane są według potrzeb ogółu uczniów szkoły:  

a). w trybie zwyczajnym:  

- na rozpoczęcie i zakończenie kadencji;  

- z okazji ważnych uroczystości;  

b). w trybie nadzwyczajnym:  

- w ważnych przypadkach.  

§ 14  

W przypadkach szczególnych prawo zwoływania Zebrania walnego posiada  

opiekun Samorządu.  

§ 15 

1.    W zebraniach uczestniczą:  

a). Zarząd Samorządu;  



b). Opiekun Samorządu. 

§ 16 

Zebrania odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są zwoływane na wniosek 

Zarządu  lub Opiekuna Samorządu.  

§ 17 

1.    Zebrania i posiedzenia organów Samorządu są utrwalane w formie  

protokołu, zawierającego co najmniej:  

a). termin i miejsce zebrania lub posiedzenia;  

b). stwierdzenie prawomocności zebrania lub posiedzenia;  

c). listę uczestniczących w zebraniu lub posiedzeniu członków oraz listę  innych 

uczestników;  

d). przyjęty porządek obrad;  

e). treść podjętych decyzji;  

f). podpisy przewodniczącego i opiekuna. 

  

ROZDZIAŁ 3  

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

  

§ 18  

1. Przewodniczący jest monokratycznym organem wykonawczym  

Samorządu.  

2. Przewodniczący pełni też z urzędu funkcję przewodniczącego 

zarządu.  

  

§ 19 

1. Przewodniczący jest reprezentantem Samorządu, w tym wobec organów 

Szkoły.  



2. Do  Przewodniczącego należy:  

a). zwoływanie zebrania;  

b). zarządzanie wyborów;  

c). sprawowanie władzy nad działalnością Zarządu Samorządu.  

§ 20  

1. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów.  

2. Szczegółowe zasady wyboru Przewodniczącego regulują przepisy 

rozdziału 6.  

§ 21  

1. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.  

2. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji Przewodniczącego przez więcej 

niż dwie pełne kadencje.  

§ 22  

Funkcji Przewodniczącego nie wolno łączyć z funkcja przewodniczącego  

samorządu klasy.  

§ 23 

1. Przed upływem kadencji Przewodniczący może złożyć rezygnację z 

pełnionej funkcji.  

2. Funkcja Przewodniczącego wygasa w razie zakończenia nauki w Szkole.  

3. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego na czas do końca 

kadencji jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący Samorządu.  

  

  

§ 24 

1. Przewodniczący może zostać odwołany w razie stwierdzenia rażącego 

naruszenia prawa, w szczególności Regulaminu.  



2. Odwołanie Przewodniczącego lub jego zastępców może nastąpić w 

przypadku braku wywiązywania się z powierzonych obowiązków lub gdy 50% 

członków zebrania walnego wyrazi votum nieufności.  

§ 25 

Zarządzenia Przewodniczącego wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że  

wskazują termin późniejszy.  

  

  

ROZDZIAŁ 4  

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

  

§ 26 

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu oraz 

organem pomocniczym Przewodniczącego.  

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy wykonywanie uchwał ogółu 

uczniów.  

§ 27 

1.          W skład Zarządu wchodzi z urzędu Przewodniczący, a ponadto:  

a). wiceprzewodniczący Samorządu;   

b). kronikarz;  

c). dekorator; 

d). przedstawiciele sekcji organizacyjnej.  

§ 28  

Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z zakończeniem roku szkolnego, a 

ponadto w przypadku złożenia rezygnacji lub w wyniku odwołania.  

§ 29 



Przewodniczący dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy swoich  

członków Zarządu.  

§ 30  

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb,  

powiadamiając członków zarządu o celu, miejscu i terminie posiedzenia 

w  sposób zwyczajowo przyjęty.  

2. O terminie posiedzenia zawiadamia się Opiekuna.  

§ 31  

Uchwały Zarządu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują  

termin późniejszy.  

§ 32  

Zarząd Samorządu prowadzi swą działalność w oparciu o „Plan pracy 

samorządu”  na dany rok, które zatwierdza  zebranie.  

§ 33  

„Plan pracy Samorządu” stanowi odrębny dokument roboczy.  

§ 34  

Samorząd w swej działalności kieruje się zadaniami i uprawnieniami 

nakreślonymi dla samorządu w podstawowych dokumentach normatywnych.  

§ 35 

Naczelnym zadaniem Samorządu jest ochrona i opieka sztandaru Szkoły   

Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika oraz flagi państwowej 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

§ 36  

Do wykonania tego zadania Samorząd wyznacza spośród społeczności  

uczniowskiej poczet sztandarowy i flagowy, składający się z uczniów 

osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu.  



§ 37 

Poczet składa się z:  

- sztandarowego (flagowego);  

- asystującego.  

§ 38 

Do podstawowych zadań Samorządu należy:  

1. Motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania  

obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Regulaminie  

Samorządu uczniowskiego.  

2. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form 

współżycia i poszanowanie przez uczniów współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie szkoły.  

3. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,  

spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności  

uczniowskiej.  

4. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom 

należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnych pomocy młodzieży,  

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.  

5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do  

wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do  

udziału w pracy społecznej użytecznej w środowisku.  

6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej  

tradycji.  

7. Współdziałanie z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły, Radą  

Rodziców i radą Pedagogiczną w zwalczaniu negatywnych postaw oraz  

przeciwdziałanie im.  



§ 39 

Do podstawowych uprawnień należą:  

1. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego  

szkoły.  

2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w  

formowaniu przepisów wewnętrznych szkoły regulujących życie  społeczności 

uczniowskiej.  

3. Prowadzenie kroniki, korzystanie z radiowęzła, organizowanie apeli itp. 

w celu informowania ogółu uczniów o swej działalności.  

5. Udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady  

Pedagogicznej.  

6. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego  

nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia rady pedagogicznej.  

  

§ 40  

W uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Samorząd może brać udział w działalności  

instytucji pozaszkolnych.   

§ 41 

 

1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z 

zakresu wolontariatu.  

2. Samorząd koordynuje działanie wolontariatu. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa 

regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 

  



ROZDZIAŁ 5  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLASY  

§ 41 

1. Wszyscy uczniowie klasy tworzą samorząd klasy, na którego czele stoi:  

a). przewodniczący klasy  

b). zastępca przewodniczącego;  

c). skarbnik.  

2. Samorząd klasy jest jednostką pomocniczą Samorządu Uczniowskiego.  

3. Samorząd klasy wybiera społeczność uczniowska danej klasy w  

głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.  

§ 42 

1. Samorząd klasy może podejmować uchwały zawierające stanowiska lub  

opinie we wszystkich sprawach należących do zadań Samorządu  

Uczniowskiego.  

2. Samorządowi klasy, na jego wniosek lub za jego zgodą, może zostać  

powierzone przez Zarząd Samorządu organizowanie i prowadzenie  

ogólnoszkolnych imprez i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze,  

jednak bez naruszenia regulaminowych uprawnień i obowiązków organów  

przekazujących.  

§ 43  

1. Samorząd klasy podejmuje uchwały podczas zebrań, zwoływanych w  miarę 

potrzeb przez przewodniczącego samorządu klasy.  

2. W zebraniach samorządu klasy mogą wziąć udział:  

a). Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;  

b). Opiekun Samorządu Uczniowskiego;  

c). Wychowawca klasy;  



d). Inne osoby zaproszone do udziału.  

§ 44 

1.  Wybór przewodniczącego klasy na Przewodniczącego Samorządu   

Uczniowskiego jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z tej funkcji.  

§ 45  

1. Członkostwo w samorządzie klasy wygasa przed upływem kadencji w  

przypadkach:  

a). zakończenia nauki w szkole;  

b). złożenie rezygnacji.  

2. W razie ustania członkostwa przeprowadza się wybory uzupełniające, na  

okres do końca kadencji.  

3. Zmiany w samorządzie klasowym dokonuje społeczność klasowa  

wyrażając, większością głosów votum nieufności dla członków tego  zarządu.  

§ 46  

1. Pracami samorządu klasy kieruje jego przewodniczący.  

2. Przewodniczący samorządu klasy w szczególności:  

a). reprezentuje klasę na terenie szkoły;  

b). utrzymuje stały kontakt z wychowawcą klasy;  

c). zwołuje zebrania samorządu klasowego.  

   

ROZDZIAŁ 6  

ZASADY ORDYNACJI WYBORCZEJ  

  

§ 47  

Kandydata na Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu powszechnym, 

równym, bezpośrednim i tajnym.  



§ 48  

Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV-VIII.  

  

§49  

1. Wybory zarządza Przewodniczący, powiadamiając o tym powszechnie w  

sposób zwyczajowo przyjęty w szkole oraz odrębnie Zarząd SU oraz 

Opiekuna.  

2. Zarządzenie wyborów na nowego Przewodniczącego następuje najpóźniej 

w trzecim tygodniu maja roku, w którym upływa kadencja Samorządu.  

3. Zarządzenie wyborów powinno zawierać informacje o:  

a). maksymalnym terminie, w którym można zgłaszać kandydatów;  

b). dniu, w którym zostanie przeprowadzone  głosowanie (dzień  wyborów);  

c). siedzibie szkolnej komisji wyborczej.  

§ 50  

1. W dniu ogłoszenia wyborów powołana jest  komisja wyborcza.  

2. W skład szkolnej komisji wyborczej wchodzi Zarząd Samorządu oraz 

opiekun Samorządu.  

3. Szkolna Komisja wyborcza powołana jest tylko na czas wyborów nowego 

Przewodniczącego.  

§ 51  

1. Kandydatów na Przewodniczącego można zgłaszać w formie pisemnej  

szkolnej komisji wyborczej od dnia zarządzenia wyborów.  

2. Uprawnionym do zgłaszania kandydatów są delegaci samorządów 

klasowych.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a). imię i nazwisko kandydata oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza;  



b). zgodę na kandydowanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem;  

4. Zgłoszony kandydat powinien osiągać bardzo dobre wyniki w nauce i  

zachowaniu jak również odznaczać się umiejętnościami 

organizatorskimi.  

5. Prawidłowe zgłoszenie szkolna komisja wyborcza rejestruje przez 

wpisanie kandydata na listę kandydatów, zgłoszenie nieprawidłowe jest 

zwrócone zgłaszającemu, z pouczeniem o konieczności uzupełnienia 

danych.  

§ 52 

Po zamknięciu listy kandydatów szkolna komisja wyborcza ogłasza listę  

kandydatów oraz sporządza karty do głosowania. Na kartach umieszczone są  

nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.   

§ 53 

1. W okresie od dnia zgłoszenia kandydatów do dnia poprzedzającego dzień  

wyborów może być prowadzona kampania wyborcza, w sposób nie 

zakłócający normalnej pracy szkoły.  

2. W dniu wyborów prowadzenie kampanii wyborczej jest zabronione.  

§ 54  

W wyznaczonym dniu przeprowadza się głosowanie.  

§ 55  

Głosujący stawia znak „X” obok kandydata, na którego głosuje. Głos jest 

nieważny w razie wskazania większej liczby kandydatów lub nie postawienia 

„X”.  

§ 56  

Karty wrzucane są do urny wyborczej  

§57  



1. Po zakończeniu głosowania szkolna komisja wyborcza ustala wyniki  

głosowania i podaje je do wiadomości uczniom.  

2. Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje przewodniczącemu 

Samorządu protokół z przeprowadzenia głosowania zawierający: a). liczbę 

osób biorących udział w głosowaniu;  

b). wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów, z podaniem liczby  

oddanych głosów ważnych;  

c). podpisy członków komisji.  

§ 58  

1. Przewodniczącym wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał 

największą  liczbę głosów ważnych, bez względu na frekwencję 

wyborczą.  

2. Zastępcą przewodniczącego zostaje kandydat, który uzyskał drugą z 

największej liczby głosów ważnych  

§ 59  

Pozostały skład Zarządu oraz Kierowników sekcji proponuje przed 

rozpoczęciem kadencji Przewodniczący Samorządu, a zatwierdza walne 

zebranie.  

§ 60  

Kadencja Samorządu trwa przez okres jednego roku szkolnego.  

  

ROZDZIAŁ 7  

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

  

§61  



1. Opiekun jest wybierany przez ogół uczniów spośród nauczycieli szkoły  

w drodze głosowania powszechnego, równego, bezpośredniego i tajnego.  

2. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który w drodze głosowania uzyskał 

największą liczbę głosów  

3. Nowy Opiekun spośród grona pedagogicznego wskazuje osobę, z którą 

chciałby współpracować pełniąc funkcję opiekuna SU.  

4. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu.  

5. Udziela pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających 

udziału nauczycieli i dyrektora szkoły.  

6. Informuje młodzież o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich.  

7. Zachęca nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem  

Uczniowskim i udzielania mu pomocy w jego działalności  

8. Przedstawia dyrektorowi sprawozdanie z działalności SU.  

9. Pełni funkcję doradczą Samorządu.  

10. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.  

11. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel wybrany w drodze 

głosowania przez ogół uczniów SP8.  

12. Kadencja Opiekuna i Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok.  

  

  

  

ROZDZIAŁ 8  

ZASADY FINANSOWE  

§ 62  

Samorząd nie prowadzi własnej działalności finansowej.  

§ 63  



Samorząd dysponuje środkami przyznawanymi przez Rade Rodziców i  

Dyrektora Szkoły.  

§ 64  

Uzyskane w ten sposób finanse mogą być wykorzystane na:  

- zakup sprzętu;  

- dofinansowanie imprez;  

-środki biurowe i papiernicze; - 

cele reprezentacyjne.  

ROZDZIAŁ 9  

ZASADY REGULAMINU I PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 65  

1. Zmiany (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach  

właściwych dla jego uchwalenia.  

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu  

dotychczasowych przepisów.  

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane  

przepisy, podaje zarazem nową treść przepisów.  

4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, Przewodniczący 

opracowuje  i ogłasza w formie obwieszczenia tekst jednolity Regulaminu.  

§ 66  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez dyrektora szkoły.  

  

Przewodniczący Samorządu                          Opiekunowie                               Dyrektor Szkoły  

  


