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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica 

w Białymstoku 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§1 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

działa w oparciu o :  

a) art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425,  

b) art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 roku,  

c) Statut Szkoły  

d) niniejszy Regulamin.  

 

§2 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

 

§3 

 Rada Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co 

roku w miesiącu wrześniu. Wybory te są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie 

i większościowe. 

 

II. Organy Samorządu. 

 

§4 

Organami Samorządu są: 

a) Rada SU wybierana przez uczniów klas IV-VIII  

b) Samorządy Klasowe wybierane przez uczniów danej klasy 
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§5 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:  

a) przewodniczącego,  

b) zastępcy przewodniczącego  

c) pozostałych przedstawicieli SU  

 

III. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego. 

 

§6 

Rada Samorządu Uczniowskiego:  

• koordynuje i organizowanie działania uczniowskie,  

• opracowuje program prac Samorządu, 

• kieruje bieżącą pracą Samorządu,  

• reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza 

nią,  

• informuje o prawach i obowiązkach ucznia, 

• organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,  

• dokonuje wyboru opiekuna SU spośród nauczycieli. 

 

§7 

Przewodniczący Rady SU:  

• reprezentuje szkołę i Samorząd Uczniowski,  

• kieruje pracą Rady SU,  

• przydziela zadania poszczególnym przedstawicielom,  

• organizuje współpracę Rady SU z Samorządami Klasowymi,  

• jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas IV– 

VII Szkoły Podstawowej.  

 

§8 

Zastępca Przewodniczącego SU:  

• wraz z Przewodniczącym SU reprezentuje szkołę,  

• zastępuje Przewodniczącego SU w przypadku jego nieobecności,  

• wraz z Przewodniczącym SU kieruje pracą Rady SU,  

• jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas IV – 

VIII Szkoły Podstawowej.  
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§9 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:  

• identyfikują potrzeby uczniów,  

• inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole,  

• informują uczniów o działalności Rady SU.  

 

§10 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale 

współpracuje z Zarządem poprzez opiekuna Samorządu. 

 

§11 

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

• prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem;  

• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§12 

Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

§13 

Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§14 

Samorząd podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
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§15 

Decyzje Samorządów Klasowych oraz Rady SU mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły 

gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

 

VI. Zasady wyborów organów Samorządu Uczniowskiego. 

 

§16 

Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad 

ustalonych w danej klasie. 

§17 

Wybory do SU przeprowadza Komisja Wyborcza we wrześniu, złożona z uczniów klas IV-

VII Szkoły Podstawowej, powoływana przez opiekuna SU.  

§18 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

 

§19 

Zgłaszanie kandydatów:  

a) do Rady może kandydować uczeń szkoły zgłoszony przez klasę,  

b) uczeń szkoły może się sam zgłosić, 

c) zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata  

d) termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.  

 

 

§20 

Przydzielanie funkcji członkom Rady SU:  

a) funkcja Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi , który uzyskał największą liczbę 

głosów, 

 b) funkcja Zastępcy Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi , który uzyskał drugi 

najlepszy wynik w głosowaniu,  

c) pozostałe funkcje w Radzie SU przydzielane są przez opiekuna SU w porozumieniu 

z kandydatami. 
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§21 

Sposób przeprowadzania wyborów: 

 a) głosowanie odbywa się w budynku szkoły, 

 b) komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania, na podstawie 

których wydaje karty do głosowania,  

c) w skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu, 

d) wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy nazwisku 

kandydata. 

 

V. Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego. 

 

§22 

Kadencja rad klasowych trwa 1 rok szkolny. 

Kadencja zarządu trwa 2 lata. 

§23 

W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiany szkoły, itp.) automatycznie 

przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz. 

 

VI. Opiekun Samorządu 

 

§24 

Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom, a kadencja trwa 2 lata. 

 

§25 

Rolą opiekuna jest :  

a) doradzanie i pomaganie SU w realizacji jego zadań, 

 b) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną. 
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VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

 

§26 

1. Regulamin Rady SU. 

 2. Protokołów Rady SU.  

3. Roczny plan pracy Rady SU.  

4. Strona internetowa -zakładka SU. 

5. Sprawozdanie z rocznego planu pracy SU. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

§27 

 Uczniowie przyjmują regulamin SU i mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego.  

§28 

Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są opiekun SU i przewodniczący SU.  

§29 

Wszystkie decyzje zatwierdzane są zwykła większością głosów w obecności połowy osób 

uprawnionych do głosowania.  

§30 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.  

§31 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenie 


