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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Janusza Korczaka w Warszawie 

Cele Samorządu Uczniowskiego 

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, 

samokontroli i samooceny uczniów. 

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, 

przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami. 

Postanowienia ogólne  

§ 1 

Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

§ 1 a 

Pracę Małego Samorządu Uczniowskiego klas I - III reguluje odrębny regulamin. 

§ 2 

Samorząd działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, „Statutu Szkoły" i niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są jedynymi przedstawicielami uczniów klas IV - 

VI. 

§ 4 

W skład organów Samorządu nie mogą wchodzić osoby nie będące uczniami szkoły.  

§ 5 

Przyznane przez prawo usprawnienia Samorząd i jego organy wykonują bezpośrednio. 

§ 6 

Organami Samorządu są: 

- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

- Rada Samorządu Uczniowskiego 

- Komisje Samorządu Uczniowskiego, 
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- Rada wolontariatu, która działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

§ 7 

Organem zarządzającym pracą Samorządu Uczniowskiego jest Przewodniczący Samorządu zwany 

dalej Przewodniczącym. 

§ 8 

Przewodniczący jest reprezentantem ogółu uczniów szkoły.  

§ 9 

Przewodniczący kieruje pracami Samorządu i bieżącą działalnością Samorządu.  

§ 10 

Przewodniczący jest wybierany na roczną kadencję. 

§ 11 

1. Wybory Przewodniczącego zarządza Opiekun Samorządu. 

2. Opiekun powołuje Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory. W skład Komisji wchodzi 

3 uczniów oraz Opiekun Samorządu w charakterze obserwatora. 

3. Kandydatury uczniów na stanowisko Przewodniczącego należy zgłaszać do Komisji Wyborczej 

najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów. Kandydat na Przewodniczącego musi takie zgłoszenie 

podpisać. 

4. Kandydować na stanowisko Przewodniczącego nie może uczeń, którego ostatnia roczna lub 

śródroczna ocena z zachowania była naganna lub nieodpowiednia, bądź nie otrzymał on promocji do 

następnej klasy w ostatnim roku szkolnym. 

§ 11a 

W dniach, w których odbywa się głosowanie, nie można prowadzić żadnych form agitacji wyborczej. 

§ 12 

1. Komisja Wyborcza, po przeliczeniu głosów, w terminie do 3 dni od dnia przeprowadzenia 

wyborów postanawia o ich ważności i ogłasza wyniki. 

2. Przewodniczącym Samorządu zostaje osoba, która uzyskała więcej niż 50% ważnych głosów. 

3. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów, Komisja Wyborcza w terminie 

do 10 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów, przeprowadza drugą turę głosowania. 
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4. W drugiej turze głosowania wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy  

w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejną największą liczbę głosów. 

5. Na Przewodniczącego wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu uzyskał 

większą liczbę głosów. 

6. Zastępcą przewodniczącego zostaje osoba, która uzyskała drugą lokatę w wyborach na 

Przewodniczącego 

7. W wypadku równowagi głosów Zastępców Przewodniczącego może być kilku. 

§ 12 a 

1. Komisja Wyborcza może stwierdzić nieważność wyborów w przypadku: 

- naruszenia przez kandydatów przepisów Regulaminu Samorządu, określających tryb wyboru 

Przewodniczącego, w szczególności w przypadku prowadzenia agitacji wyborczej w dniu głosowania 

- błędów w procedurze wyborczej, 

- prób wpływania na wynik wyborów przez członków Organów Samorządu lub 

Szkoły. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Wyborczą nieważności głosowania, przeprowadza 

się je ponownie, w terminie do 7 dni od dnia unieważnienia wyborów. 

3. Kadencja Przewodniczącego Samorządu rozpoczyna się w dniu zaprzysiężenia, 

przypadającego nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia ostatecznego wyniku wyborów. 

§ 13 

Przewodniczący Samorządu ma prawo do: 

- wyłącznego reprezentowania Samorządu na zewnątrz, 

- prowadzenia oficjalnych rozmów w imieniu Samorządu, 

- występowania z inicjatywami szkolnymi, 

- występowania z inicjatywą uchwałodawczą, 

- uczestniczenia w jawnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców za zgodą 

przewodniczących tych organów, 

- uzasadnionego wnioskowania do Wychowawców klas lub Dyrektora o zwolnienie uczniów z 

zajęć dydaktycznych, jeśli tego wymagają powierzone im zadania wynikające z pracy na rzecz Szkoły  

i Samorządu (wymagany podpis Opiekuna Samorządu). 

- zlecenia wykonywania określonych zadań członkom Samorządu, 
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- pisemnego udzielania pełnomocnictwa członkom Samorządu i przekazania na czas określony 

swoich kompetencji, 

- wyłącznego dysponowania funduszami w budżecie Samorządu.  

§ 14 

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Samorządu.  

§ 14 a 

Jeśli posiedzenie przypada w trakcie zajęć lekcyjnych musi na nich być obecny Opiekun Samorządu. 

Opiekun ma prawo nie wyrazić zgody na zwołanie posiedzenia Rady Samorządu w trakcie zajęć 

lekcyjnych. 

§ 15 

Przewodniczący ma obowiązek respektować w swych działaniach postanowienia niniejszego 

Regulaminu, „Statutu Szkoły" i innych aktów prawnych, a także przestrzegać ogólnie przyjętych norm 

moralnych i obyczajowych. 

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego 

§ 16 

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą chętni uczniowie chcący pracować na rzecz szkoły. 

§ 16 a 

W razie braku chętnych uczniów z danej klasy do Rady Samorządu wchodzi Rada Klasowa danej klasy. 

§ 17 

Członkowie Rady Samorządu wyznaczają kierunki i sposoby działania Samorządu, 

§ 17 

Pracami Samorządu kieruje Przewodniczący.  

§ 18 

Członkowie Rady Samorządu obradują na posiedzeniach. 

§ 19 

Zastępca Przewodniczącego pomaga Przewodniczącemu w kierowaniu działalnością Samorządu. 

§ 20 

Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności oraz 

koordynuje działania Samorządu dotyczące Szkoły 

§ 21 
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Kompetencje i zakres działania Rzecznika Praw Ucznia określa Rozdział IV niniejszego Regulaminu. 

§ 22 

Członkowie Rady Samorządu podejmują formalne decyzje poprzez przyjmowanie uchwał. 

§ 23 

Członkowie Rady Samorządu przyjmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

2/3 całego składu Rady Samorządu, w drodze głosowania równego i jawnego. 

§ 24 

W przypadku braku rozstrzygnięcia podczas głosowania, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje 

Przewodniczący. 

§ 25 

1. Do kompetencji Członków Rady Samorządu należy podejmowanie uchwał dotyczących 

wszystkich sfer życia Szkoły, z uwzględnieniem zakresu działania Samorządu oraz: 

- organizowanie działalności kulturalno - oświatowej, sportowej, rozrywkowej i turystycznej  

w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, 

- występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich sfer życia szkoły, 

- wnoszenie do Dyrekcji Szkoły o przydzielenie Samorządowi pomieszczenia na siedzibę,  

w miarę możliwości lokalowych szkoły, 

- współpraca w realizacji swych z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz 

organami innych szkół, instytucji lub organizacji, 

- wydawanie komunikatów dotyczących działalności Samorządu. 

2. Członkowie Rady Samorządu mają prawo koordynować wszystkie inicjatywy uczniowskie. 

§ 26 

Członkowie Rady Samorządu mają prawo reprezentować uczniów przez Organami Szkoły, a także 

wnioskować w uzasadnionych przypadkach o podwyższenie lub obniżenie uczniom oceny z 

zachowania lub przyznania innych nagród lub kar. 

§ 27 

Członkowie Rady Samorządu mają obowiązek przygotowania planu pracy i przedstawienia go Dyrekcji 

Szkoły nie później niż 3 tygodnie po rozpoczęciu kadencji. 

Rzecznik Praw Ucznia 

§ 28 
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Rzecznik Praw Ucznia zwany dalej Rzecznikiem występuje w imieniu uczniów w przypadku łamania 

ich praw. 

§ 29 

Rzecznik, wspólnie z Wychowawcą Klasy lub Opiekunem Samorządu, mają obowiązek podjęcia 

interwencji w przypadku opisanym w § 28. 

§ 30 

Do obowiązków Rzecznika należy obrona praw uczniów wobec nauczycieli oraz organów władzy 

szkolnej. 

§ 31 

1. Każdy uczeń ma prawo anonimowo złożyć do Rzecznika skargę wobec nie przestrzegania jego 

praw, 

2. Rzecznik przekazuje skargę, po zapoznaniu się z nią, Opiekunowi Samorządu i wspólnie z nim 

uzgadnia sposób rozwiązania problemu. 

§ 32 

W przypadku notorycznego łamania praw ucznia przez nauczyciela, Rzecznik w porozumieniu  

z Opiekunem Samorządu ma prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zdyscyplinowanie 

nauczyciela. 

Referendum 

§ 33 

W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Społeczności Uczniowskiej i Szkoły może zostać 

przeprowadzone referendum uczniowskie. 

§ 34 

1. O przeprowadzeniu referendum decydują Członkowie Rady Samorządu za wyjątkiem 

zwołania referendum ws. Odwołania Przewodniczącego, 

2. Samorząd w uchwale zwołującej referendum określa datę i tryb przeprowadzenia 

referendum, 

3. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona 3 - osobową Komisję Wyborczą, 

odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg referendum, 

4. W pracach Komisji Wyborczej biorą udział Rzecznik i Opiekun Samorządu w charakterze 

obserwatorów. 

Sekcje Samorządu 

§ 35 



7 
 

Samorząd powołuje i odwołuje Sekcje Samorządu.  

§ 36 

Sekcje Samorządu do organy pomocnicze, które zajmują się koordynacją działań uczniów  

w określonej sprawie. 

§ 37 

Samorząd określa w uchwale powołującej sekcję okres istnienia sekcji oraz jej zadania. 

§ 38 

Samorząd powołuje Przewodniczącego Sekcji, który organizuje pracę Sekcji oraz odpowiada za jej 

działania przed innymi Organami Samorządu. Przewodniczący Sekcji musi być członkiem Samorządu. 

Funkcji Przewodniczącego Sekcji nie może pełnić Przewodniczący Samorządu. 

§ 39 

Członkiem Sekcji może zostać uczeń należący do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

Sprawozdania 

§ 40 

1. Samorząd opiniuje sprawozdania z działalności Samorządu i Sekcji Samorządu. 

2. W przypadku negatywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Sekcji, Samorząd 

decyduje o odwołaniu Przewodniczącego Sekcji lub rozwiązaniu sekcji. 

Budżet Samorządu Uczniowskiego 

§ 40 a 

1. Budżet Samorządu jest uchwalany przez członków Rady, 

2. Budżet Samorządu uchwalany jest na podstawie porozumienia Samorządu z Dyrekcją Szkoły  

i Radą Rodziców, z uwzględnieniem warunków i możliwości finansowych tychże organów, 

3. Projekt budżetu przedstawia Przewodniczący, 

4. Samorząd zobowiązany jest podjąć uchwałę ws. budżetu Samorządu na dany rok szkolny do 

30 dni po rozpoczęciu każdej kadencji Samorządu, 

5. Uchwała ws. budżetu jest przekazywana Radzie Rodziców i Dyrekcji Szkoły niezwłocznie po jej 

uchwaleniu. 

Opiekun Samorządu 

§ 41 

1. Rada Pedagogiczna powołuje, na wniosek Dyrekcji Szkoły Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, 
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2. Opiekun Samorządu zwołuje posiedzenia Samorządu 

3. Kadencja Opiekuna Samorządu trwa 1 rok. 

 § 42 

4. Opiekun to członek Rady Pedagogicznej, który wspiera członków wszystkich Organów 

Samorządu w wykonywaniu przez nich swoich obowiązków, 

5. Opiekun Samorządu podejmuje działania w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

Uchwalenie i zmiana Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

§ 43 

Samorząd uchwala i wprowadza poprawki do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zwanego dalej 

Regulaminem. 

§ 44 

Projekt zmiany Regulaminu może zgłosić każdy uczeń będący członkiem Rady Samorządu. 

Uchwalenie zmiany Regulaminu następuje za zgodą co najmniej % ogólnej liczby członków Rady 

Samorządu. 

Propozycje zmian w Statucie Szkoły  

§ 45 

Samorząd uchwala wspólną propozycję zmian w Statucie Szkoły.  

§ 46 

Uchwalenie propozycji zmiany Statutu Szkoły, kierowanej do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły, 

następuje za zgodą przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Samorządu. 

Inne uprawnienia i obowiązki Samorządu 

§ 47 

1. Samorząd zajmuje się rozpatrywaniem kwestii nie uwzględnionych w przepisach prawa 

dotyczących Samorządu, na wniosek Przewodniczącego, co określa Rozdział VII niniejszego 

Regulaminu. 

2. Samorząd zatwierdza plan pracy Samorządu za zgodą co najmniej U ogólnej liczby członków Rady. 

W przypadku odrzucenia planu pracy, Samorząd ma obowiązek przedstawić nowy plan pracy w ciągu 

30 dni. 

Tryb odwołania i rezygnacji członków Samorządu  

§ 48 
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W przypadku potwierdzonego i nagminnego łamania przepisów Regulaminu, Opiekun Samorządu lub 

przynajmniej 3/5 ogólnej liczby członków Rady może zgłosić wniosek o zwołanie referendum ws. 

odwołania Przewodniczącego. Wniosek jest rozpatrywany przez Dyrekcję Szkoły. 

§ 49 

Uchwałę zwołującą referendum ws. odwołania Przewodniczącego musi poprzeć co najmniej 2/3 

ogólnej liczby członków Rady Samorządu. 

§ 50 

W przypadku, gdy w referendum za odwołaniem Przewodniczącego głosowało co najmniej 50%+1 

uczniów z klas IV - VI, Samorząd stwierdza odwołanie Przewodniczącego i zarządza wybory na 

Przewodniczącego. 

§ 51 

Przewodniczący ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnację przedstawia Samorządowi, 

który wyznacza w ciągu 7 dni termin wyborów na Przewodniczącego, przypadający nie później niż 21 

dni od daty złożenia rezygnacji. 

§ 52 

Ustępujący Przewodniczący pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego. 

§ 53 

W przypadku potwierdzonego i nagminnego łamania przepisów Regulaminu lub niewypełniania 

swoich obowiązków, Opiekun Samorządu lub co najmniej U ogólnej liczby członków Rady Samorządu 

może zgłosić wniosek o odwołania członka Rady Samorządu. Wniosek jest rozpatrywany przez 

Dyrekcję Szkoły. 

§ 54 

Uchwałę odwołującą członka Rady Samorządu musi poprzeć co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków 

Rady Samorządu. 

Postanowienia końcowe 

§ 55 

1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić do Rady Samorządu wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

dotyczących życia szkoły i działalności Samorządu. 

2. Wnioski muszą być składane na piśmie. 

3. Rada Samorządu musi ustosunkować się pisemnie w terminie 14 dni do każdego wniosku  

i opinii. 

§ 56 
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1. Każda klasa ma obowiązek stosować się do zaleceń Rady Samorządu i innych organów 

Samorządu oraz terminowo wykonywać powierzone zadania. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek informować członków Rady Samorządu, w szczególności 

Zastępców Przewodniczącego o wszystkich podejmowanych przez nich inicjatywach i działaniach. 

§ 57 

W przypadku nie objęcia danych kwestii przez niniejszy regulamin, sprawę rozstrzygają Członkowie 

Rady Samorządu w drodze uchwały. Decyzję o skierowaniu sprawy do rozstrzygnięcia przez Samorząd 

podejmuje Przewodniczący. 

§ 58 

Regulamin wchodzi w życie następnego dnia po jego ukończeniu. 

 

 

Regulamin uchwalony dnia roku przez Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Warszawie. 

Zmiany w Regulaminie wprowadzono Uchwałą Samorządu z dnia  

roku ws. zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 


