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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

MAJĄC NA UWADZE KSZTAŁTOWANIE I UTRWALANIE POSTAW OBYWATELSKICH WŚRÓD MŁODZIEŻY,  

W OPARCIU O ZASADY DEMOKRACJI, WOLNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI, DZIAŁAJĄC ZGODNIE                  

Z OBOWIĄZUJĄCYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWEM, NAWIĄZUJĄC DO NASZYCH 

WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ, JAKO ORGANIZACJI, W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DALSZY JEJ 

ROZWÓJ, USTANAWIAMY REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU. 
 

ROZDZIAŁ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu stanowią wszyscy uczniowie tej Szkoły. 

§2 
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu działa na podstawie artykułu 85 

ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku [Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zm.], Statutu 

Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu oraz niniejszego Regulaminu. 

§3 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 71 we Wrocławiu; 

2. Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły; 

3. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Samorządu; 

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły; 

5. Opiekunie – należy przez to rozumieć Opiekuna Samorządu; 

6. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu; 

7. Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Zarządu; 

8. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Samorządu; 

9. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły; 

10. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły; 

11. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły. 

§4 
Organem Samorządu jest Rada, składająca się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

przedstawicieli zarządów klas. 
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§5 
1. W ramach realizacji swoich zadań Samorząd jest uprawniony do przedstawiania Dyrektorowi 

oraz Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności 

dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania 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 możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej i samorządowej; 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej 

oraz akcji charytatywnych, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi; 

f) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna; 

g) wydawania opinii w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły; 

h) wydawania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

2. Ponadto Samorząd może prowadzić radiowęzeł w budynku B na zasadach ustalonych z 

Opiekunem. 

§6 
1. Samorząd może współpracować z działającymi w Szkole stowarzyszeniami i organizacjami. 

2. Samorząd może brać udział w działalności instytucji pozaszkolnych zrzeszających uczniów w 

porozumieniu z Dyrektorem. 

 

ROZDZIAŁ 2. 

PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 
 

§7 
Organem wykonawczym Samorządu kierują: 

1. Przewodniczący; 

2. Wiceprzewodniczący. 

§8 
Do kompetencji organu wykonawczego należy: 

1. Kierowanie pracą Samorządu; 

2. Wydawanie rozporządzeń; 

3. Wybieranie Opiekuna; 

4. Występowanie z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w zakresie 

swoich kompetencji; 

5. Opracowywanie planu pracy Samorządu; 

6. Pomoc w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości. 
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§9 
Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani w wyborach powszechnych, tajnych, równych, 

bezpośrednich i większościowych. 

§10 
1. Wybory zarządza Opiekun, powiadamiając o tym społeczność Szkoły w sposób zwyczajowo 

przyjęty w szkole. 

2. Rada Samorządu może przyjąć regulamin wyborów w drodze rozporządzenia. 

3. Zarządzenie o wyborach powinno zawierać informacje o: 

a) maksymalnym terminie, w którym można zgłaszać kandydatów; 

b) terminie rozpoczęcia kampanii wyborczej; 

c) terminie rozpoczęcia ciszy wyborczej; 

d) terminie wyborów; 

e) składzie Komisji Wyborczej. 

§11 
Kandydatem na Przewodniczącego może zostać każdy uczeń Szkoły z klas V-VII, który uzyskuje dobre 

wyniki w nauce i na koniec pierwszego półrocza otrzymał ocenę z zachowania nie niższą niż bardzo 

dobrą. 

§12 
Wybory poprzedza co najmniej dwutygodniowa kampania wyborcza, która nie może zakłócać lekcji. 

§13 
1. Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją”. 

2. Opiekun powołuje Przewodniczącego Komisji, który wybiera członków Komisji w liczbie nie 

większej niż ośmiu. Przewodniczący Komisji może dobrać sobie Wiceprzewodniczącego. 

3. Członkiem Komisji może zostać każdy uczeń Szkoły z klas IV-VIII, niestartujący w wyborach. 

4. Do obowiązków Komisji należy: 

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów; 

b) przygotowanie wyborów; 

c) przeprowadzenie wyborów; 

d) sporządzenie protokołu z wyborów; 

e) ogłoszenie wyników wyborów. 

§14 
Każda z klas ma prawo oddelegować klasowego obserwatora wyborów na czas głosowania i liczenia 

głosów. 

§15 
Do udzielania wyjaśnień dotyczących wyborów jest upoważniony Przewodniczący Komisji i wyznaczeni 

przez niego członkowie Komisji. 

§16 
1. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego należy składać pisemnie do Opiekunów, którzy 

przekazują zgłoszenia Przewodniczącemu Komisji. 

2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są Zarządy klas. 

3. Jedna klasa może zgłosić dwóch kandydatów (za zgodą Komisji – trzech). 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 
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a) imię i nazwisko kandydata; 

b) zgodę na kandydowanie, potwierdzoną jego własnoręcznym podpisem; 

c) opinię dowolnego nauczyciela; 

d) oświadczenie o znajomości niniejszego Regulaminu podpisane własnoręcznie przez 

kandydata; Komisja ma prawo sprawdzić w dowolny sposób znajomość Regulaminu 

przez kandydata. 

§17 
Po zamknięciu listy kandydatów Komisja ogłasza ją w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole i sporządza 

kartę do głosowania, układając kandydatów alfabetycznie. 

§18 
Głos jest ważny, gdy głosujący zaznaczy tylko jedno nazwisko kandydata, kreśląc dwie przecinające się 

linie w kratce lub zaznaczając nazwisko w elektronicznym formularzu do głosowania w przypadku 

głosowania zdalnego. 

§19 
1. Po zakończeniu głosowania Komisja przelicza głosy i sporządza protokół. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) liczbę osób uprawnionych do głosowania; 

b) ogólną liczbę głosów, w tym: 

̶ głosy oddane ważne; 

̶ głosy oddane nieważne; 

c) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów; 

d) podpisy członków Komisji. 

§20 
Po obliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w 

Szkole. 

§21 
1. Przekazanie obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje w dniu 

zakończenia danego roku szkolnego. 

2. W czasie przekazania obowiązków nowy Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącym 

składają przyrzeczenie o treści: 

Ja, N.N., Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 71 [Wiceprzewodniczący] 

uroczyście przyrzekam i zobowiązuję się do sumiennego spełniania swoich obowiązków zawartych w 

Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Ponadto przyrzekam, iż będę godnie reprezentował całą 

społeczność uczniowską, a w swoich decyzjach i postanowieniach kierował się będę dobrem Samorządu 

Uczniowskiego.  

§22 
1. Kadencja Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego może ustać na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji; 

b) dyscyplinarnego zwolnienia ze stanowiska; 

c) ukończenia nauki w Szkole; 

d) śmierci. 

2. W przypadku ustania kadencji Przewodniczącego jego funkcję obejmuje Wiceprzewodniczący. 
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§23 
Do kompetencji Zarządów klasowych należy: 

1. Reprezentowanie klasy na zewnątrz; 

2. Współpracowanie z Radą Samorządu; 

3. Organizowanie życia klasy; 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej przy udziale wychowawcy. 

 

ROZDZIAŁ 3. 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§24 
Rada składa się z: 

1. Przewodniczącego; 

2. Wiceprzewodniczącego; 

3. Protokolanta, powoływanego przez Przewodniczącego Rady; 

4. Jednego przedstawiciela z każdej klasy. 

§25 
Do kompetencji Rady należy: 

1. Podejmowanie uchwał dotyczących pracy Samorządu; 

2. Uchwalanie zmian w Regulaminie; 

3. Przekazywanie społeczności szkolnej ustaleń podjętych przez Samorząd. 

§26 
Do podjęcia prawomocnej uchwały jest potrzebne quorum, to jest co najmniej połowa członków Rady. 

§27 
Rada zbiera się w miarę potrzeb, po ustaleniu spotkania z Opiekunem. 

 

ROZDZIAŁ 4. 

OPIEKUN SAMORZĄDU 
 

§28 
1. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok. 

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą wybrać dwóch Opiekunów, jeśli wymaga tego 

dobro Samorządu. 

§29 
Wybór Opiekunów Samorządu musi być zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

§30 
1. Warunkiem wyboru Opiekuna jest wyrażenie przez niego zgody. 
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2. Jeśli żaden z nauczycieli nie przyjmuje wyboru na Opiekuna, Przewodniczący przedstawia 

sprawę Dyrektorowi, który na jego wniosek powołuje Opiekuna. 

 

ROZDZIAŁ 5. 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 
 

§31 
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem decyzji 

osobowych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

§32 
Uchwały muszą trafić do dokumentacji Samorządu. 

§33 
Przed podjęciem uchwały Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ogólnoszkolnego głosowania. 

 

ROZDZIAŁ 6. 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE 
 

§34 
Prawo do zgłaszania zmian w Regulaminie mają: 

1. Przewodniczący; 

2. Wiceprzewodniczący 

3. Rada; 

4. Grupa co najmniej ośmiu członków Rady; 

5. Grupa co najmniej trzydziestu uczniów; 

6. Opiekun; 

7. Dyrektor. 

§35 
Zmiany w Regulaminie są wprowadzane przez Radę kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

§36 
Nowy Regulamin musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 7. 

SYSTEM NAGRADZANIA 
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§37 
Wzorowe wywiązywanie się organów Samorządu ze swoich obowiązków może być nagradzane: 

1. Podwyższeniem oceny z zachowania (działalność w samorządzie zostaje uznana za jeden z 

elementów cząstkowych oceny z zachowania); 

2. Dyplomem uznania za działalność; 

3. Wpisem na świadectwie ukończenia Szkoły. 

§38 
1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący najpóźniej do końca maja składają u Opiekuna 

proponowaną listę osób do nagrodzenia dyplomem uznania wraz z krótkim uzasadnieniem.  

2. Do otrzymania wpisu na świadectwie i podwyższenia oceny z zachowania potrzebny jest rok 

aktywnej pracy w Samorządzie, chyba że Opiekun zwolni kogoś z tego obowiązku. 

3. Aktywność uczniów w pracach Samorządu jest punktowana za każdą akcję 5 lub 10 punktami. 

4. Punktacja akcji jest ustalana na początku każdej z nich przez Opiekuna. 

5. Do wpisu na świadectwie uprawnia uzyskanie przez ucznia minimum 50 punktów w jednym 

roku szkolnym za udział w akcjach Samorządu. 

6. Punkty uzyskane przez uczniów nie przechodzą na kolejny rok szkolny – każdy rok szkolny 

punktowany jest niezależnie. 

7. Opiekun może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o nagrodzeniu ucznia. 

§39 
O wpisie na świadectwie ucznia ostatecznie decyduje Opiekun wraz z wychowawcą klasy, do której 

uczęszcza uczeń. 

§40 
1. W przypadku sprzeciwu wobec nieuzyskania przez ucznia wpisu na świadectwie ze strony 

ucznia i jego rodziców, mają oni prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie trzech dni 

od terminu czerwcowej Rady Klasyfikacyjnej. 

2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Opiekuna, który niezwłocznie zwołuje 

nadzwyczajne posiedzenie z udziałem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Opiekuna, 

wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń oraz przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły. 

3. W czasie nadzwyczajnego posiedzenia analizie i głosowaniu podlega odwołanie od decyzji 

złożone przez ucznia i jego rodziców. 

 

ROZDZIAŁ 8. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§41 
Wszystkie dotychczasowe uchwały, zarządzenia i rozporządzenia niezgodne z przepisami niniejszego 

Regulaminu zostają zniesione i unieważnione z dniem wejścia w życie niniejszych przepisów. 

§42 
1. W sytuacji pandemicznej lub przy innych okolicznościach, w których praca szkoły zmienia 

formę na hybrydową lub zdalną, działalność Samorządu jest kontynuowana w formie zdalnej. 
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2. Zdalna działalność Samorządu jest prowadzona z wykorzystaniem szkolnego pakietu Office, 

przez który uczniowie kontaktują się z Opiekunem oraz przez który podejmują przewidziane w 

planie pracy Samorządu czynności. 

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego w formie 

stacjonarnej w szkole, ustala się zdalną formę przeprowadzenia wyborów. 

4. Sposób przeprowadzenia wyborów w formie zdalnej ustalany jest przez Opiekunów i ogłaszany 

społeczności szkolnej w odpowiednim terminie. 

§43 
Ustala się następujące wielkości proceduralne: 

1. Zwykłą większość rozumie się przez przewagę głosów za nad przeciw; 

2. Bezwzględną większość rozumie się przez przewagę głosów za nad sumą głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się; 

3. Kwalifikowaną większość głosów rozumie się przez 2/3 głosów za. 

§44 
Wszystkie organy Samorządu są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań Radzie i Opiekunowi. 

§45 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego               

 


