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Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1.1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Reprezentacją Samorządu Uczniowskiego są Rada i Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego. Powołuje się również komisję rewizyjną. 
3. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą trzyosobowe reprezentacje klas IV- 

-VIII. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest czteroosobowy 
(przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik), Komisja 
Rewizyjna jest trzyosobowa (przewodniczący, dwóch członków). 

4. Zasady wybierania i działania Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

5. Rada i Zarząd Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami interesów 
uczniów. 

Rozdział II 
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

§ 2.1. Samorząd Uczniowski może przedstawić  organom szkoły opinie i 
wnioski we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski ma prawo: 
1) do zapoznania się z programem nauczania: z jego treścią, celami  

i stawianymi wymogami; 
2) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 
rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z organami szkoły; 

5) do wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego. 

3. Imprezy szkolne organizowane przez organy szkoły winny być 
konsultowane z Samorządem Uczniowskim. 

Rozdział III 

§ 3.1. Podstawową formą organizacyjna ogółu uczniów jest zebranie Rady 
Samorządu Uczniowskiego. 



2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, 
wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik - wybierani przez ogół uczniów  
w wyborach bezpośrednich. 

3. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się corocznie  
w trzecim tygodniu września. Ustępujący Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego ogłasza wybory. Rada Samorządu Uczniowskiego 
powołuje komisję wyborczą, która przeprowadza wybory. 

4. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie 
klas V-VIII. Kandydatów zgłaszają Samorządy Klasowe po uzyskaniu ich 
pisemnej zgody. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów  
do zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

5. W wyznaczonym terminie (trzeci tydzień września) przeprowadza się wybory. 
Głosują wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Kandydaci do zarządu SU mają 
prawo do powołania swojego komitetu wyborczego, przeprowadzenia 
kampanii wyborczej i udziału w debacie przedwyborczej. Kolejność 
nazwisk kandydatów na karcie do głosowania wpisuje się w kolejności 
alfabetycznej. Na karcie do głosowania zaznacza się  znak „X” przy 
nazwisku jednego kandydata. Obsadę funkcji dokonuje się zgodnie  
z ilością otrzymanych głosów w kolejności: przewodniczący, 
wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. 

6. Przekazanie władzy nowo wybranym władzom następuje z chwilą 
oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. 

7. Jako organ kontrolujący pracę Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
powołuje się trzyosobową komisję rewizyjną - wybieraną przez Radę 
Samorządu Uczniowskiego. 

8. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów do dnia przekazania władzy nowo wybranym 
organom w roku następnym. 

9. Na pierwszym zebraniu we wrześniu Rada Samorządu Uczniowskiego 
wybiera Komisję Rewizyjną oraz przewodniczących sekcji tematycznych 
SU. 

10. Uczniowie klas I-III swoje wnioski i uwagi mogą przekazywać członkom 
organów Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszone w formie ustnej lub 
pisemnej, wnioski lub opinie muszą być rozpatrzone przez organy 
Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca. 

11. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka organu Samorządu 
Uczniowskiego zarządza się wybory uzupełniające w klasie, którą 
ustępujący członek reprezentował. 

12. Członka organu Samorządu Uczniowskiego w trakcie trwania kadencji 
można odwołać: 

1) na   wniosek   co   najmniej    1/3   członków   organu   Samorządu 
Uczniowskiego; 



2) na wniosek co najmniej 1/3 członków   innych organów szkoły,  
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów (50% + 1 głos). 

13. Rada  Samorządu  Uczniowskiego   w  czasie  trwania  kadencji   może 
powoływać doraźne komisje do wykonywania zadań statutowych. 

Rozdział IV 

Samorząd klasowy 

§ 4.1. Samorząd Klasowy wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych 
przez uczniów w głosowaniu, większością głosów. 

2. W skład samorządu klasowego wchodzą: 
1) przewodniczący; 
2) sekretarz; 
3) skarbnik. 

 

3. Jest to reprezentacja klasy w Radzie Samorządu Uczniowskiego. 
4. Uczniowie klasy mogą utworzyć inne funkcje w samorządzie klasowym. 
5. Kadencja samorządu klasowego trwa 1 rok szkolny. 
6. Odwołanie i wybory uzupełniające odbywają się wg procedury 

Samorządu Uczniowskiego (§3, ust. 10, 11). 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§ 5.1. Samorządem Uczniowskim kierują - opiekują się - nauczyciele wybrani 
przez    Samorząd    Uczniowski.    Wybory    odbywają   się    corocznie 
w drugim tygodniu września. 

2. Samorząd Uczniowski korzysta ze środków Rady Rodziców. Może 
gromadzić własne środki na działalność z akcji gospodarczych  
i odpłatnych imprez rozrywkowych. 

3. Samorząd Uczniowski koordynuje i wspiera działalność innych 
organizacji młodzieżowych w szkole. 

4. Samorząd Uczniowski może wydawać: gazetkę szkolną, informatory, 
biuletyny przy zachowaniu zasady nienaruszalności godności osobistej  
i dobrego imienia innych ludzi. 

 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2  
w Sokołowie Podlaskim został przyjęty do realizacji przez władze SU uchwałą  
z dnia 21 listopada 2017 r. Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
 


