
REGULAMIN SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 

 I. WSTĘP  
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 22 w Olsztynie im. Marii 

Dąbrowskiej, zwany dalej Samorządem działa na podstawie : 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) Statutu Szkoły Podstawowej Nr 22 w Olsztynie. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły  

3. Prawa Samorządu określa powołana ustawa oraz Statut Szkoły.  

II. SAMORZĄDY KLASOWE  
1. Samorząd klasowy tworzą wszyscy uczniowie klasy.  

2. Zadaniem samorządu klasowego jest czynny udział w organizowaniu życia 

społeczności klasowej i szkolnej.  

3. Samorząd klasowy w każdym roku szkolnym w pierwszym tygodniu nauki 

wybiera w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym Klasową Radę.  

4. W skład Klasowej Rady wchodzą przewodniczący (zwany często gospodarzem 

klasy) i dwóch członków.  

III. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
1. Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą składa się z pięciu 

uczniów wybranych spośród ogółu uczniów szkoły w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym.  

2. Kandydatów do Rady zgłasza zebranie Rad Klasowych.  

3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są do 10 

czerwca i wyłonią radę na przyszły rok szkolny.  

4. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego powinni spełniać następujące 

wymagania:  

a. postawa zgodna ze statutem szkoły (właściwe zachowanie, wysoka kultura 

osobista, przestrzeganie zasad dotyczących stroju i obuwia szkolnego oraz 

aktywność na rzecz szkoły i klasy),  

b. co najmniej ocena dobra z zachowania,  

5. Do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie z klas III, 

IV, V, VI i VII, czyli ci którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczniami klas 

IV, V, VI, VII i VIII.  

6. Wychowawca ma prawo zweryfikować kandydata oraz podjąć decyzję 

o kandydaturze.  

7. Liczba kandydatów z oddziałów klasowych jest ograniczona i nie może 

przekroczyć dwóch osób. O ile liczba kandydatów z danej klasy przekracza 



ustaloną liczbę, powinno być przeprowadzone głosowanie wewnątrz klasy 

celem wyłonienia dwóch kandydatów.  

8. Wybory przeprowadza komisja wyborcza klasach IIII, IV, V, VI i VII powołana 

przez zebranie Rad Klasowych.  

9. Zasady tworzenia komisji wyborczej określa niniejszy regulamin.  

10. Uczeń, który w wyborach otrzymał największą liczbę głosów zostaje 

przewodniczącym Samorządu.  

11. Rada wybiera spośród pozostałych członków zastępcę przewodniczącego 

i sekretarza.  

12. Do kompetencji Rady należy:  

a. opracowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,  

b. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania 

Samorządu,  

c. przedstawienie Dyrekcji i Radzie Rodziców wniosków w sprawach 

dotyczących uczniów,  

d. wyrażenie opinii na temat organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkole,  

e. wyrażenie opinii o uczniu w razie odwołania się ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) od kary udzielonej zgodnie ze Statutem Szkoły,  

f. prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu.  

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
1. Samorząd ma prawo wybrać nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.  

2. Wyborów opiekuna dokonuje ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym.  

3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona przez zebranie Rad 

Klasowych.  

4. Kandydatów do funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłasza zebranie 

Rad Klasowych.  

5. Liczba kandydatów jest nieograniczona.  

6. Opiekunem Samorządu zostaje nauczyciel, który w głosowaniu otrzymał 

największą liczbę głosów.  

7. Opiekun samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i radą oraz 

doświadczeniem w pracy Samorządu.  

8. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy Samorządu.  

9. Kadencja opiekuna trwa 2 lata.  

10. Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powinny odbyć się z końcem 

kadencji obecnego Opiekuna tj. w czerwcu drugiego roku jego kadencji.  

V. RZECZNIK PRAW UCZNIA  
Główna rola rzecznika polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie 

tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu 

obronę praw dziecka.  

Procedura wyboru:  

1. Ogół uczniów ma prawo wybrać nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw 

ucznia.  



2. Wyborów rzecznika dokonuje ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym.  

3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona przez zebranie Rad 

Klasowych.  

4. Kandydatów do funkcji rzecznika praw ucznia zgłasza zebranie Rad 

Klasowych.  

5. Liczba kandydatów jest nieograniczona.  

6. Rzecznikiem praw ucznia zostaje nauczyciel, który w głosowaniu otrzymał 

największą liczbę głosów.  

7. Rzecznik praw ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka.  

8. Kadencja rzecznika praw ucznia trwa 2 lata.  

9. Wybory rzecznika praw ucznia odbywają się z końcem kadencji obecnego 

rzecznika tj. w czerwcu trzeciego roku jego kadencji.  

 

VI. KOMISJA WYBORCZA  
1. Komisja wyborcza jest powoływana do przeprowadzenia wyborów do Rady 

Samorządu Uczniowskiego i wyborów opiekuna Samorządu.  

2. Komisja wyborcza składa się z trzech członków.  

3. Kandydatów do komisji wyborczej zgłasza zebranie Rad Klasowych, 

a następnie dokonuje wyboru spośród nich członków komisji wyborczej 

w demokratycznym głosowaniu. 

4. Do zadań komisji wyborczej należy:  

- ustalenie terminu wyborów,  

- organizacja wyborów,  

- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,  

- sporządzenie protokołu z wyborów  

5. Komisja wyborcza kończy pracę po przekazaniu dyrekcji szkoły protokołu 

z wyborów.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany przez ogół uczniów 

szkoły w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają uchwalenia.  

3. Zmiany w regulaminie mogą być zgłaszane przez co najmniej dwóch członków 

Rady Samorządu Uczniowskiego.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

 

Olsztyn, 15.10. 2017 

Opracował opiekun samorządu 

Małgorzata Dobrzyńska 


