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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NSP NR 81  

W WARSZAWIE FUNDACJI „RODZICE DZIECIOM”. 

Wstęp 

Samorząd Uczniowski NSP nr 81 w Warszawie Fundacji „Rodzice Dzieciom” zwany dalej 
Samorządem działa na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. 
Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły (Kancelaria Sejmu s. 243/384 2017-07-12).  
 
Władza Samorządu Uczniowskiego 
 
Władze Samorządu stanowi  

 Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele 
Samorządów Klasowych. Rada składa się z wybranych przedstawicieli klas IV – VIII, 
po dwie osoby z każdej klasy. 

 Zarząd wybierany jest spośród członków Rady SU. Zarząd tworzy Przewodniczący i 
Wiceprzewodniczący. 

Zadania: 

 przewodniczący SU – kieruje pracą Rady Samorządu, współpracuje z opiekunem 

SU, dyrekcją szkoły, koordynuje współprace sekcji. 

 Wiceprzewodniczący – koordynuje prace poszczególnych sekcji.  

 

SU może powołać w miarę potrzeb Sekcje Samorządu Uczniowskiego:  

1. organizacyjno – porządkowa – organizowanie, utrzymanie porządku w 
szkole, na imprezach szkolnych, godne reprezentowanie szkoły. 

2. dekoracyjna – przygotowuje dekoracje,  
3. kulturalno – rozrywkowa – organizuje dyskoteki, loterie fantowe, akcje 

charytatywne.  
 
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły. 

2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji 

pozaszkolnych. 

3. Realizacji celów Samorządu winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły. 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

 przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniowskich, 

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 prawo do wydawania gazetki szkolnej, 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 



2 
 

 mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej, 

 organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 
dyrektorem, 

 organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 

 samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z 
zakresu wolontariatu, 

 samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
 

Obowiązki przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 

1. Reprezentowanie społeczności szkolnej poza terenem szkoły. 

2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego winni wyróżniać się wzorową postawą 

społeczną, kulturą osobistą, pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych, godnym 

reprezentowaniem szkoły, szanowaniem i wzbogaceniem jej dobrych tradycji. 

3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powinni stanowić wzór dla swoich kolegów         

w zakresie dbałości o wygląd i estetykę szkoły oraz terenu przyszkolnego. 

4. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przestrzeganie zasad kultury współżycia                 

w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów. 

5. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest powołanie sekcji o określonych ściśle 

zadaniach zależnych od potrzeb szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski ma obowiązek przestrzegania ustaleń władz szkolnych oraz statutu 

szkoły. 

7. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom 

nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków szkolnych , nieprzestrzegania ustalonego 

porządku, przemocy i brutalności. 

 

Zasady współdziałania z opiekunem, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły 

1. Wszystkie problemy nurtujące społeczność uczniowską winny być zgłaszane przez 

przedstawicieli SU do opiekuna i rozpatrywane na zebraniach SU. 

2. Wnioski i uwagi podjęte na zebraniach SU winny być przedłożone za pośrednictwem 

opiekuna Dyrektorowi  Szkoły. 

3. O podjętych decyzjach wynikających z wniosków i postulatów, które rozpatrywane były 

przez Dyrektora Szkoły opiekun winien powiadomić SU. 

4. Na zebraniach SU może uczestniczyć dyrektor szkoły. 

5. Samorząd spotyka się na zebraniach co najmniej raz w miesiącu. W przypadku spraw 

wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia należy zwołać dodatkowe spotkanie. 

6. Wnioski sformułowane na zebraniach SU przekazywane są Dyrektorowi Szkoły, oraz za 

pośrednictwem Rady SU poszczególnym klasom. 
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7. W przypadku niekompetencji członka samorządu szkolnego pozostali członkowie wraz z 

opiekunem oraz dyrektorem szkoły mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji. 

8. Przez niekompetencję rozumie się: niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z 

pełnionej funkcji, działania niezgodne z regulaminem, działanie na szkodę społeczności 

uczniowskiej, zachowanie niegodne ucznia. 

 
Wybory do Rady SU 
 
Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, zaś Rada Samorządu to jego organ 
wykonawczo – zarządzający. 
Kadencja wszystkich władz SU trwa rok szkolny. 
 
Rada SU jest wybierana w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. 

 Wybory powszechne – każdy ma prawo wziąć w nich udział 

 Wybory równe – każdy uczeń ma jeden głos 

 Bezpośrednie – każdy uczeń musi sam uczestniczyć w wyborach  

 Tajne –  kandydaci znajdują się na specjalnej karcie do głosowania, należy odpowiednio 
zaznaczyć swojego kandydata, następnie kartę wrzuca się do urny wyborczej    

 
Wybory odbywają się w dwóch etapach: 
 1 etap – wybór kandydata do SU w każdej klasie (dot. Uczniów klas IV – VIII) 
 2 etap – wybory powszechne spośród wszystkich podanych kandydatów. 
 
Dalsze postanowienia: 

 Członkami władz SU mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze 
szkoły przestaje on być członkiem SU. 

 Wybory są ważne, gdy uczestniczy w nich 2/3 uczniów klasy. 

 Kandydaci mają prawo do organizowania własnych kampanii wyborczych. 

 Zarząd wybierany jest spośród członków Rady SU w wyniku wyborów, w których głosy 
oddają wszyscy uczniowie. 

 
Kompetencje Rady SU 
 

 Uchwala Regulamin SU oraz dokonuje niezbędnych zmian i poprawek 

 Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU 

 Zatwierdza skład Zarządu wybranego w drodze głosowania i go odwołuje 

 Zatwierdza formę wyborów 

 Bierze czynny udział w pracach Zarządu jak i Samorządu Uczniowskiego 
 

Wybory do Zarządu SU 

 Członkowie Rady maja prawo zgłosić swoją kandydaturę do Zarządu, 

 Kandydaci do Zarządu maja prawo przeprowadzić na swoją rzecz kampanię wyborczą w 
formie przez nich wybranej i zatwierdzonej przez Radę, 

 Wybory odbywają się na drodze wolnego głosowania, biorą w nich udział uczniowie klas IV-
VIII, 



4 
 

 Zarząd tworzą przewodniczący i wice przewodniczący. 
 
 

 
Kompetencje Zarządu SU 

 Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.  

 Zebrania zwołuje i prowadzi przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. 

 W zebraniach uczestniczą członkowie Rady oraz uczniowie zaproszeni nie będący 
członkami SU.  

 Uchwala plan pracy na bieżący rok szkolny 

 Kieruje bieżącą pracą SU 

 Reprezentuje SU 
 
Postanowienia dalsze 

 Członkowie Rady wspólnie z Zarządem maja obowiązek aktywnego udziału w pracach 
Samorządu. 

 Władze SU zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów a także na życzenie 
uczniów do reprezentowania ich wobec Dyrekcji. 

 Wszystkie decyzje są podejmowane większością głosów przy obecności powyżej ½ 
członków Rady. 

 
Opiekun SU 

 Wybierany przez RP spośród nauczycieli  

 Czas jego kadencji nie jest określony, może zostać odwołany na własną prośbę lub prośbę 
uczniów tylko przez RP 

 Pełni funkcje opiekuńczo - doradczą 

 Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 
 

Zadania opiekuna SU 

 Opiekun SU czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy 

uczniowskie. 

 Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Dyrektorem Szkoły oraz 

Radą Pedagogiczną                   

 Opiekun Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej ma prawo veta w każdej 

podejmowanej przez SU decyzji jeżeli: 

  a. Są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem. 
  b. Są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. 
  c. Nie służą dobru uczniów. 
  d. Są przeciwne prawom ucznia. 
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Postanowienia końcowe 
 

 Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (znajduje się wraz z inną dokumentacją 
szkoły w sekretariacie/jego kopię posiada opiekun SU) 

 Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Zarządu lub 
członkowie Rady SU 

 Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów  

 Zmiany w Regulaminie są uchwalane większością 2/3 głosów członków Rady 

 Regulamin stosuje się łącznie ze statutem szkoły od dnia uchwalenia. 
 
 
 
 
 
Opiekun SU        Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
 
Przewodniczący SU 
 


