
 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  NR 3 

W OPOCZNIE 
    

 

 

 

                                                            

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej. 

 

§2 

 

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie, 

zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 

95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 oraz niniejszego Regulaminu. 



Rozdział II 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§1 

 

Do głównych celów działalności SU należą: 

• promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły, 

• przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i 

potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

• zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowao uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

• promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

• reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi 

organami. 

 

Rozdział III 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§1 

 

Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie SU. 

 

§2 

 

Opiekunów SU powołuje Dyrekcja szkoły. 

 

§3 

 

Opiekun wspomaga działalnośd SU poprzez: 

• wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

• inspirowanie uczniów do działania, 

• pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 

 

  



Rozdział IV 

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

• uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

• samodzielnie ustala w regulaminie zasady wyboru i działania organów samorządu, 

• przedstawia opinie i wnioski do Rady Szkoły, Dyrektora i Rady Pedagogicznej we wszystkich 

sprawach szkoły, 

• reprezentuje uczniów w realizacji ich prawa do: 

• organizacji życia szkolnego, 

• organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

• wnioskuje o dokonanie zmian w statucie szkoły, 

• odpowiada za koordynowanie działao uczniów, 

• reprezentuje interesy uczniów przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

• informuje innych o bieżącej działalności samorządu, 

• składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli wszystkich uczniów 

szkoły, 

• tworzy program pracy samorządu, który powinien wynikad z dokonanej na początku roku 

analizy potrzeb uczniów i sytuacji w szkole, 

• inicjuje współpracę z przedstawicielami samorządów klasowych oraz przedstawicielami 

innych grup, kół zainteresowao, klubów, stowarzyszeo działających w szkole, 

• inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich 

potencjał twórczy, umiejętności i talenty, 

• sprawuje opiekę nad kroniką SU, gablotami, gazetkami ściennymi (z możliwością przekazania 

tego zadania na innych uczniów, klasę, grupę), 

• zbiera i archiwizuje bieżącą dokumentację SU, 

• zapewnia ciągłośd trwania pracy samorządu, dbając o odpowiednie „przeszkolenie" i 

przygotowanie do pracy swoich następców. 

Rozdział V 

ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA 
 

§1 

Wybieralne organy SU 
 

• Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

• Sekcje i komisje 

 

  



§ 2 

 

SKŁAD I ZADANIA ZARZĄDU 
 

• Obowiązki członków Zarządu SU: 

• uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 

• stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji, 

• uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

• troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

• włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

• W skład  Zarządu wchodzą: 

Przewodniczący 
 

• kieruje pracą zarządu SU, 

• reprezentuje SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz innymi 

organizacjami, 

• przedstawia uczniom i pozostałym organom szkoły plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie 

koocowe z działalności SU, 

• zwołuje i przewodniczy wspólnym zebraniom Zarządu SU z przedstawicielami innych grup, kół 

zainteresowao, klubów, stowarzyszeo działających w szkole. 

Wiceprzewodniczący 
 

• zastępuje przewodniczącego w czasie nieobecności, 

• pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, przejmując odpowiedzialnośd za 

wykonywanie części zadao, na przykład: 

• sprawowad funkcję rzecznika prasowego Zarządu: informowad innych uczniów o działaniach 

Zarządu i ustaleniach podjętych na zebraniach, przed zebraniami gromadzid wnioski i pomysły od 

innych uczestników. 

Skarbnik 
 

• gromadzi środki finansowe oraz rachunki, 

• corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Dyrekcji, Zarządowi SU. 

 

Stali członkowie zarządu 
 

• kierują pracą wybranych przez siebie sekcji, 

• dbają o angażowanie w jej działania jak największej liczby uczniów, 

• uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach Zarządu SU a także przedstawicieli innych grup, 

kół zainteresowao, klubów, stowarzyszeo, działających w szkole, 

• współtworzą program pracy sekcji, inicjują działania prowadzone w jej ramach. 

  

  



§ 3 

SEKCJE I KOMISJE 
 

Sekcje i komisje to powiązane  tematycznie  grupy  zadaniowe  zajmujące  się  odrębnymi 

zagadnieniami. Ich pracą kierują stali członkowie Zarządu, którzy nie pełnią jednocześnie funkcji typu: 

przewodniczący, skarbnik itp. Sekcje i komisje są miejscem rozwijania uczniowskich pasji, 

zainteresowao i talentów, dzięki nim szersze grono osób może włączyd się w pracę SU. 

• Sekcje i zadania członków sekcji: 

• kulturalno - rozrywkowa 

• organizuje dyskoteki i inne imprezy, 

• udziela porad i pomocy uczniom, którzy samodzielnie organizują imprezy. 

• dekoracyjna 

• rozwiesza plakaty i rozdaje ulotki promocyjne, 

• dekoruje pomieszczenia szkolne: korytarze, aulę, salę gimnastyczną, inne sale (np. na 

zawody, imprezy, wybory, apele itp.), 

• porządkowa 

• dba o porządek na terenie szkoły (sprawdza zmianę obuwia w sezonie jesienno-zimowym, 

pomaga w organizacji apeli oraz wszelkich innych przedsięwzięd), 

• zbiera opinie o działalności Zarządu SU od uczniów i pozostałych organów szkoły, 

• gromadzi pomysły na rozwiązanie szkolnych problemów współpracując z pedagogiem szkoły. 

 

Rozdział VI 

ORDYNACJA WYBORCZA 
 

§1 

 

Organy wybieralne SU: Zarząd SU oraz członkowie wybierani są co roku na przełomie września i 

października. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

 

§2 

 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeo szkoły. 

 

§3 

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

• stałego członka Zarządu SU - posiada każdy uczeo szkoły, 

 



§4 

 

Wybory Zarządu SU dokonuje się w następujący sposób: 

 

• Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w 

głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

• Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę 

głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

• Jeżeli ze względu na równośd liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudnośd w 

dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

§5 

 

• Mandat członka Zarządu SU wygasa w razie: 

• rezygnacji, 

• kooca kadencji, 

• po ukooczeniu nauki w szkole, 

• w przypadku stwierdzenia niewłaściwych postaw członka Zarządu, wynikających z 

niestosowania się do norm prawnych, statutu szkoły i norm obyczajowych. 

• Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

• rezygnacji, 

• odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 

Rozdział VII 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§1 

• Zmiany Regulaminu SU można dokonad podczas wspólnych obrad Zarządu SU na wniosek 

Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków 

Zarządu SU. 

• Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 

• Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd SU w dn.  1. 10. 2015 r.                                

 i wchodzi w życie z dn. 15. 10. 2015 r. 

 

 

Sporządził Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie 

w składzie: 

Agnieszka Mazur 

Ewa Stępieo 

Agnieszka Goworek 

Anna Pecyna 

 

 


