
 

 

REGULAMIN 

SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 2 IM.JULIANA TUWIMA 

W WODZISŁAWIU 

ŚLĄSKIM 

 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017.59) 

 



 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Samorząd Uczniowski reprezentuje ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śląskim. 

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Przewodniczący klas 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego (dalej Rada SU) 

 

4.  Radę SU tworzą uczniowie wybrani przez wszystkich uczniów szkoły w wyborach 

tajnych, równych i bezpośrednich.  Każdy uczeń ma prawo jednego głosu. Trzech 

kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów tworzy radę Samorządu 

Uczniowskiego. Uczeń z klas  6, 7, lub 8 z największą liczbą głosów zostaje 

przewodniczącym Rady SU. Zastępcą zostaje uczeń, który zdobył drugie miejsce. 

Sekretarza wybierają spośród siebie pozostali członkowie zarządu SU. 

 

5. W skład Rady SU wchodzą 

1) przewodniczący 

2) zastępca 

3) sekretarz 

 

6. Organami pomocniczymi Rady SU są przewodniczący klas. 

 

7. Zebrania Rady SU odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

8. Posiedzenia Rady SU mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 

członków SU oraz na wniosek dyrektora szkoły, opiekuna SU, Rady Pedagogicznej 

lub Rady Rodziców. 

 

9. W posiedzeniach Rady SU może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny, lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady SU. 

10. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, 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 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; 

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

11. Zadania Samorządu Uczniowskiego 

1) Uczestniczy w tworzeniu planu pracy szkoły i jest współodpowiedzialny za jego 

realizację w kwestiach wynikających z poniższych zadań.   

2) Opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki. 

3) Przedstawia władzom szkolnym opinie i potrzeby uczniów. 

4) Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i klasy. 

5) Organizuje akcje i  imprezy, pozwalające uzyskać dodatkowe fundusze dla Rady 

Rodziców. 

6) Informuje społeczność uczniowską o swoich opiniach i problemach. 

7) Organizuje akcje i imprezy rozrywkowo-kulturalne na terenie szkoły. 

8) Organizuje apele porządkowe. 

9) Organizuje akcje charytatywne. 

10) Dba o konsolidację społeczności uczniowskiej, promuje postawy koleżeńskie. 

11) Dba o dobre imię szkoły. 

 

12. Na wniosek Dyrektora szkoły SU udziela opinii o pracy nauczyciela biorąc pod 

uwagę: 

1) Przestrzegania praw dziecka; 

2) Przestrzegania Statutu i  regulaminów szkolnych; 



3) Atrakcyjność prowadzonych lekcji; 

4) Takt i życzliwość; 

5) Umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów poprzez dodatkowe fakultatywne 

zadania lub organizowanie kół zainteresowań; 

6) Umożliwianie uczestnictwa w konkursach na wszystkich szczeblach. 

 

13.  Regulamin SU jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. 

 

14.  Kadencja Rady SU trwa jeden rok szkolny. Wybory do Rady SU odbywają się w 

miesiącu wrześniu na bieżący rok szkolny. 

 

15. Opiekun SU jest wybierany przez Radę SU i przewodniczących klas we wrześniu po 

wyborach do SU 

 

16. Członek Rady SU może być z niej wykluczony, jeśli postępowanie jego jest sprzeczne 

z prawami i obowiązkami ucznia. 

 

17. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę 

wolontariatu. Rada wolontariatu działa na zasadzie dobrowolności. Rada wolontariatu 

jest odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie akcji charytatywnych podjętych 

z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2017 

Traci moc regulamin z dnia 1.11.2013 

 

Przewodniczący SU   Opiekun SU    Dyrektor 


