
 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego klas 4-8  

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” W Piasecznie 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 

1. 85  ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 

2. § 10 ust. 6 Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie. 

 

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 „Szkole Marzeń” w Piasecznie (dalej: szkoła lub PSP 72) działa 

Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem” lub „SU”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

 

ROZDZIAŁ III. CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Do głównych celów działalności SU należą:  

a. budowanie postaw samorządności w klasie i szkole,  

b. budowanie postaw poczucia odpowiedzialności uczniów za wizerunek szkoły,  

c. kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem.  

 

 

ROZDZIAŁ IV. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:  

a. zachęcanie uczniów do dbania o wizerunek szkoły oraz do aktywnego udziału w życiu szkoły, 

b. współorganizowanie działań integrujących społeczność szkolną, 

c. rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowania 

wypoczynku i rozrywki. 

 

ROZDZIAŁ V. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak prawo:  

a. do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
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b. do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c. do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d. redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

f. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu spośród nauczycieli, którzy zgłosili gotowość 

sprawowania tej funkcji. 

 

2. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a. działalności zgodnej z planem pracy SU, opracowanym do 20 października na podstawie potrzeb i 

wniosków uczniów zgłoszonych w  pierwszym miesiącu roku szkolnego i zaakceptowanym przez 

dyrektora szkoły;  

b. wnioskowania do Dyrektora szkoły o przyznanie uczniowi nagrody za działalność społeczną; 

c. organizowania imprez kulturalnych i rozrywkowych; 

d. zwracania się do Dyrektora szkoły o wsparcie finansowe na realizację działań wynikających z planu pracy 

SU.                                       

 

ROZDZIAŁ VI. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Organami samorządu są: 

a. Przewodniczący samorządu, 

b. Zarząd samorządu, 

c. Rada samorządu, 

d. Zebranie wszystkich uczniów szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Kandydat na przewodniczącego samorządu musi: 

a. być uczeniem klasy 7 lub 8; 

b. wykazać się co najmniej oceną bardzo dobrą zachowania oraz średnią ocen przynajmniej 3,5 na 

świadectwie szkolnym za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, w którym się odbywają wybory.  

2. Przewodniczący wraz z Zarządem: 

a. kieruje pracą samorządu, 

b. ściśle współpracuje z opiekunem SU, 

c. reprezentuje samorząd wobec dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, 

d. organizuje współdziałanie Rady i Zarządu samorządu uczniowskiego z samorządami klasowymi, SU 

PALO. 

3. Przewodniczący przewodniczy spotkaniom Zarządu, Rady oraz Zebrania wszystkich uczniów. 

 

ROZDZIAŁ VIII. RADA ORAZ ZARZĄD SAMORZĄDU 

 

1. Radę SU tworzą przewodniczący samorządów klasowych. 

2. Kandydat na przewodniczącego samorządu klasowego musi wykazać się co najmniej oceną dobrą zachowania oraz 

średnią ocen przynajmniej 3,0 na świadectwie szkolnym za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, w   którym się 

odbywają wybory (dotyczy klas 5-8) lub mieć nie więcej niż 3 uwagi w dzienniku lekcyjnym klasy 3 (dotyczy 

uczniów klasy 4.). 

3. Rada samorządu spotyka się przynajmniej raz na dwa miesiące lub częściej - na wniosek Przewodniczącego, 

Opiekuna samorządu lub 2/3 członków Rady. 

4. Radzie przewodniczy Przewodniczący samorządu. 

5. Rada samorządu: 

a. uchwala plan pracy samorządu zwykłą większością głosów w powszechnym i bezpośrednim głosowaniu,  

b. wspiera Zarząd w realizacji jego działań. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
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6. Plan pracy samorządu uczniowskiego przedstawia dyrektorowi szkoły Zarząd SU. Dyrektor zatwierdza plan lub go 

zmienia odpowiednio, jeśli jest on niezgodny z prawem szkolnym lub priorytetami rozwoju placówki. 

7. Zarząd samorządu składa się z 3 uczniów. Są to: 

a. przewodniczący samorządu (prezes Zarządu), 

b. uczniowie, których wybierają członkowie Rady ze swego grona (z wyjątkiem Prezesa) w  wyborach 

bezpośrednich i tajnych, zwykłą większością głosów. 

8. Przewodniczący wybiera spośród członków Zarządu swego zastępcę. 

9. Uchwały Rady oraz Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

10. Kadencja Rady oraz Zarządu trwa od dnia, w którym te organy zostaną wybrane, do dnia, w którym te organy 

wybrane zostaną na kolejną kadencję.  

11. Za rażące złamanie statutu szkoły lub niewywiązywanie się ze swoich obowiązków Dyrektor szkoły może zawiesić 

na czas określony członka Zarządu, w tym jego Przewodniczącego, lub pozbawić go funkcji. W przypadku 

pozbawienia funkcji Przewodniczącego przeprowadza się wybory nowego Przewodniczącego, a w przypadku 

pozbawienia funkcji członka Zarządu wyłania się nowego członka zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. 

12. Posiedzenia Rady są protokołowane na zasadach ustalonych przez Opiekuna samorządu. 

 

                                             ROZDZIAŁ IX. OPIEKUN SAMORZĄDU 

1. Opiekun samorządu: 

a. jest nauczycielem zatrudnionym w szkole, 

b. czuwa nad całokształtem prac samorządu, 

c. zapobiega konfliktom między uczniami oraz uczniami a nauczycielami, 

d. pośredniczy w rozstrzyganiu sporów i konfliktów między uczniami oraz uczniami a nauczycielami, pełni 

funkcję mediatora, 

e. dba o przestrzeganie praw ucznia, 

f. odpowiada za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów opiekuna SU na 

nową kadencję, 

g. odpowiada za realizację postanowień niniejszego regulaminu,  

h. współpracuje z  Dyrektorem szkoły ws. związanych z działalnością samorządu, 

i. współpracuje z Młodzieżową Radą Gminy Piaseczno. 

2. Wyboru opiekuna SU dokonują przewodniczący samorządów klasowych zwykłą większością głosów w tajnym 

głosowaniu spośród nauczycieli, którzy zgłosili gotowość sprawowania tej funkcji, do 30 września.  

3. Kadencja opiekuna trwa rok – od dnia, w którym zostanie wybrany, do dnia, w którym zostanie wybrany opiekun 

na kolejną kadencję. 

4. W sytuacjach losowych, gdy opiekun przestaje pełnić swoją funkcję, dyrektor wyznacza nauczyciela pełniącego 

funkcję opiekuna, który odpowiada m. in. za zorganizowanie wyborów nowego opiekuna  w ciągu 30 dni od dnia, 

w którym obejmie swoją funkcję.  

5. Opiekun samorządu pomaga Przewodniczącemu samorządu utworzyć sekcje zadaniowe. 

6. Dyrektor szkoły może odwołać opiekuna samorządu, jeśli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków. W takiej 

sytuacji wyznacza p.o. opiekuna do czasu przeprowadzenie wyborów nowego opiekuna. 

7. Opiekun samorządu może mieć swego zastępcę, nauczyciela zatrudnionego w szkole, którego wyznacza Dyrektor 

szkoły do 30 września. 

8. Opiekun samorządu może posługiwać się komunikatorem (np. Messengerem) do komunikowania się z 

Samorządem Uczniowskim w klasach 6-8. Klasy 4. i 5. są wówczas informowane bezpośrednio i na bieżąco o 

sprawach Samorządu Uczniowskiego przez opiekuna samorządu. 

9. Opiekun samorządu może wnioskować do dyrektora szkoły o zawieszenie członka Rady lub Zarządu na czas 

określony lub pozbawienie go funkcji, jeśli nie wywiązuje się on z powierzonych zadań lub poważnie złamie 

szkolne zasady.  

10. Opiekun może – po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły – zawiesić na czas określony lub pozbawić funkcji 

przewodniczącego samorządu klasowego, jeśli ten złamie w sposób istotny statut szkoły lub nie będzie 

wywiązywał się ze swoich obowiązków. Wówczas Opiekun zarządza wybór nowego przewodniczącego zgodnie z 

zasadami niniejszego regulaminu. 
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ROZDZIAŁ. X. WYBORY SAMORZĄDOWE 

1. Każda klasa wybiera do 30 września w  tajnym i powszechnym głosowaniu zwykłą większością głosów 

przewodniczącego samorządu klasowego, który automatycznie staje się członkiem Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Termin wyborów zarządza Opiekun SU, a przeprowadzają je wychowawcy. 

2. Przewodniczący SU wybierany jest spośród członków Rady SU zwykłą większością głosów w powszechnych, 

tajnych i  bezpośrednich wyborach przez uczniów wchodzących w skład Rady samorządu. Termin wyborów 

zarządza opiekun SU w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

3. Opiekun samorządu powołuje komisję wyborczą, która odpowiada za przeprowadzenie do 14 października 

wyborów na Przewodniczącego samorządu. 

4. W skład komisji wyborczej wchodzą 3 uczniowie wskazani przez Opiekuna SU oraz Opiekun i jego zastępca, jeśli 

został powołany. Przewodniczącym komisji jest Opiekun SU. 

5. Do obowiązków komisji wyborczej należy m.in.: 

a. przygotowanie wyborów, 

b. przeprowadzenie wyborów, 

c. obliczanie głosów, 

d. sporządzanie protokołu, 

e. ogłoszenie wyników wyborów. 

6. Zasady przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego SU: 

a. kandydat na Przewodniczącego SU zgłasza swoją kandydaturę Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, a 

następnie przygotowuje przemówienie, w którym przedstawia koncepcję pełnienia funkcji; 

b. na zebraniu Samorządu Uczniowskiego kandydat na Przewodniczącego wygłasza swoje przemówienie; 

c. wszyscy obecni w dniu wyborów w szkole uczniowie klas 4-8 oddają swoje głosy;  

d. członkowie komisji wyborczej zliczają głosy. 

e. kandydat, który otrzyma większość głosów, zostaje Przewodniczącym. W sytuacji kiedy w głosowaniu dwóch 

kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone. 

 

 

ROZDZIAŁ XI. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Na dokumentację samorządu składają się: 

a. niniejszy regulamin, 

b. Roczny plan pracy SU, 

c. protokoły zebrań Rady SU, 

d. dokumentacja wyborcza, w tym dot. wyboru Opiekuna SU (oddane głosy, protokół komisji). 

2. Dokumentacja przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 

3. O kompletność dokumentacji dba Opiekun samorządu.  

 

                              ROZDZIAŁ   XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga – w zależności od sprawy – dyrektor szkoły lub opiekun SU. 

2. Niniejszy regulamin uchwalił SU PSP 72 w dniu 5 października 2022 r.  

3. Regulamin wchodzi w życie 5 października 2022 r. Uchyla się regulamin SU z 30 sierpnia 2013 r. 

 


