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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 

im. Obrońców Pokoju w Opolu 

 
Regulamin zawiera: 

      I.       Postanowienia ogólne 

     II.       Organy Samorządu Uczniowskiego 

    III.      Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

    IV.      Tryb przeprowadzania wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

     V.      Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

    VI.      Przepisy końcowe 

 

I.       Postanowienia ogólne 

 

     § 1 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu działa Samorząd 

Uczniowski, zwany dalej „Samorządem” (SU). 

 

     § 2 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

     § 3 

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem PSP 21 w Opolu. 

 

         § 4 

Samorząd wybierany jest przez uczniów szkoły w demokratycznych wyborach. 

 

     § 5  

Celem działania Samorządu jest: 

a)  uczenie się demokratycznych form współżycia, 

b)  kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji, 

d)  nauka współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, 

e) rozwijanie aktywności społecznej, samoplanowania, samoorganizacji  i samooceny. 

 

 

     § 6 

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do: 
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a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami, 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) rozwijania swoich zainteresowań, 

d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich, 

e) publikowania informacji i postanowień, 

f) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny, 

g) organizacji życia szkolnego, 

h) wyboru opiekuna Samorządu, 

i) wyboru Rzecznika Praw Ucznia, 

j) uchwalenia regulaminu Samorządu. 

Samorząd Uczniowski opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, Program 

wychowawczo- profilaktyczny szkoły. 

 

     § 7 

Samorząd wraz z Rzecznikiem Praw Ucznia, broni praw uczniowskich, czuwa nad 

przestrzeganiem przez nich obowiązków. 

 

     § 8 

Samorząd może wydawać opinie dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Radzie 

Pedagogicznej. 

 

     § 9 

Samorząd może wydawać opinie dotyczące danego ucznia i przedstawić ją Radzie 

Pedagogicznej. 

 

     § 10 

Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

 

II.     Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

     § 11 

Organami Samorządu są: 

a) Prezydium Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca 

Przewodniczącego, Sekretarz, Protokolanci i Kronikarze. 

b) Rada Klasowa czyli Rada Delegatów Klas. 

 

     § 12 

1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. 

2. Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności na 

ogólnym zebraniu uczniów (apel podsumowujący). 



3 

 

     § 13 

Prawo do udziału w zebraniach Samorządu mają wszyscy uczniowie. 

 

     § 14 

Zebranie wszystkich uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają 

zwykłą większością głosów. 

 

     § 15 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

b) kieruje pracą Samorządu, 

c) przewodniczy zebraniu wszystkich uczniów, 

d) organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi 

w szkole. 

     § 16 

Prezydium Samorządu: 

a) zwołuje zebrania wszystkich uczniów (apele), 

b) opracowuje i przedstawia społeczności uczniowskiej projekt prac Samorządu, 

c) ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i Uczniów, reprezentuje 

opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

     § 17 

Prezydium Samorządu konstytuuje się po demokratycznych wyborach. 

 

     § 18 

Do zadań Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) opracowanie programu prac Samorządu, 

b) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

c) prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Samorządu, 

d) opieka nad gablotą informacyjną SU, 

e) współpraca z Samorządami innych szkół. 

 

     § 19 

Na czele Prezydium Samorządu Uczniowskiego stoi Przewodniczący Samorządu. 

1. Do zadań Przewodniczącego należy: 

a) realizacja planu prac Samorządu, 

b) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza 

szkołą  

c) kontakty z Przewodniczącymi klas. 

2. Członkiem Prezydium jest Zastępca Przewodniczącego Samorządu. Do zadań Zastępcy należy 

wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji. 
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3. Protokolant, jako członek Prezydium, ma za zadanie: 

a) wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji, 

b) prowadzenie księgi protokołów Samorządu. 

4. Kronikarz, jako członek Prezydium ma za zadanie: 

a) wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji, 

b) prowadzenie kroniki Samorządu. 

5.Sekretarz, ma za zadanie: 

a) wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji, 

b) prowadzenie dokumentacji Samorządu. 

 

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

                                                             § 20 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu. 

2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami. 

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

 

     § 21 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z osób wybranych spośród uczniów klas 

VII-VIII. 

 

     § 22 

1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie klas IV - VIII. 

2. Wybory odbywają się każdego roku w trzecim tygodniu września. 

3. Wybory poprzedza kampania przedwyborcza. 

 

                                                           § 23 

Obowiązki Komisji Wyborczej: 

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów 

b) przygotowanie wyborów 

c) przeprowadzenie wyborów 

d) obliczenie głosów  

e) sporządzenie protokołu 

f) ogłoszenie wyników wyborów. 

 

     § 24 

Wybory Prezydium Samorządu dokonują się w następujący sposób: 

a) każda z klas IV-VIII popiera co najmniej jednego kandydata, 

b) kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkania   
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z uczniami itp. 

c) kampania trwa 1 tydzień - przed wyborami, 

d) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej, 

e) głosowanie dokonuje się przez zaznaczenie kandydata wybieranego i wrzucenie karty 

wyborczej do urny wyborczej, 

f) członkami Prezydium Samorządu zostają kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów 

w głosowaniu, 

g) Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał największą 

ilość głosów w demokratycznych wyborach. 

 

V.  Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

     § 25 

1. Regulamin Samorządu 

2. Plan pracy Samorządu 

3. Protokoły posiedzeń Samorządu 

4. Sprawozdanie z działalności Samorządu 

5. Kronika Samorządu 

 

VI. Przypisy końcowe 

     § 26 

Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z 

Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

               § 27 

W toku kadencji na wniosek uczniów Prezydium Samorządu Uczniowskiego może dokonać 

zmiany lub uzupełnień regulaminu. 

 

     § 28 

Uchwalono na podstawie art.85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

    

 

 

Regulamin zatwierdzono do realizacji                                   Opiekun Samorządu Uczniowskiego:      

Uchwałą Rady Pedagogicznej PSP 21 w Opolu                      Magdalena Szul 

 z dnia 27.02.2020r. 

                                                                                      

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

                 Aleksander Książek 

                 


