
REGULAMIN DZIAŁANIA 
 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  
 

w Białej Podlaskiej 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Nazwa organów SU 
1. Samorząd Uczniowski z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie szkoły 
2. Ustanawia się Radę Uczniowską ( Zarząd SU ) jako organ kierujący bieżącą działalnością 

samorządu uczniowskiego.  
3. Rada Uczniowska podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły. 
4. Kadencja Rady i Komisji trwa jeden rok szkolny.  
5. Samorząd Uczniowski współdziała ze Szkolnym Klubem Wolontariatu 

 (statut szkoły §19) 
  
 

ROZDZIAŁ II 
  

Zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego 
 
1. Szkolną Komisję Wyborczą stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6  
2. Szkolną Komisję Wyborczą wybierają opiekunowie SU w porozumieniu z 

zainteresowanymi uczniami. 
3. Kandydat na członka Rady Uczniowskiej jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 6 
4. Prawo zgłaszania kandydatury przysługuje zainteresowanemu uczniowi, nauczycielom 

oraz uczniom. 
5. Kandydatów rejestruje Szkolna Komisja Wyborcza 
6. Kandydować mogą uczniowie począwszy od klasy 5. 
7. Kandydat powinien cechować się: pomysłowością, otwartością, nienagannym 

zachowaniem i pozytywnymi wynikami w nauce. 
8. Listę kandydatów, termin i wyniki wyborów ogłasza Szkolna Komisja Wyborcza. 
9. Członkami Rady SU zostają te osoby, które w kolejności uzyskały największą liczbę 

głosów. 
10. Wybory do Rady odbywają się w jednym dniu i mają charakter uzupełniający. 
11. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły. 
12. Wybory do Rady są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne. 
13. Głos wyborcy oddają na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły. Inne karty 

są nieważne. 
 

ROZDZIAŁ III  
 



Wewnętrzna struktura organów samorządu uczniowskiego. Tryb podejmowania uchwał. 
 
1. Rada Uczniowska na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Tworzą oni kierownictwo SU.  
2. Wybierani są przez wszystkich członków organu i mogą być przez nich odwoływani 

także przed upływem kadencji. Sposób głosowania ustala każdorazowo zebranie organu.  
3. Rada Uczniowska w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań 

może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły (sekcje, komisje), których charakter, 
liczba członków i sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie 
organu.  

4. Uchwały (decyzje) zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków organu. 

 
ROZDZIAŁ IV 

 
Ramowy plan działania organów samorządu uczniowskiego 

 
1. Rada Uczniowska przygotowuje ramowy plan działania na dany rok szkolny, który 

przedkłada do zaopiniowania opiekunom SU, dyrekcji szkoły oraz uczniom, 
uwzględniając ewentualne poprawki.  

2. Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń 
czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, 
za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana 
do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników 

3. Rada Uczniowska może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej, 
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

 

 prawo do zapoznania 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,  

 prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z  własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 
dyrektorem, 

 prawo do wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w 
Statucie Szkoły 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, 
 
3. Zadania Rady Uczniowskiej to przede wszystkim: 
 



      pomoc  w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych i 
sportowych 

      organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym 

      dbanie o realizowanie ogólno przyjętych norm współżycia w społeczności szkolnej i 
lokalnej 

      dbanie o estetyczny wygląd pracowni szkolnych i otoczenia szkoły 

      organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bądź 
zdrowotnej 

      udział w regionalnych imprezach okolicznościowych  

      organizowanie ciekawych spotkań 

      współpraca z Radą Rodziców 

      inne 
 
4. Rada SU spotyka się na posiedzeniach. 
5. Dwa razy do roku Rada SU przedkłada realizację planu działania społeczności 

uczniowskiej i dyrekcji szkoły. 
                                            
 
 

ROZDZIAŁ V 
  

Opinia o pracy nauczyciela 
 

1. Jeżeli dyrektor szkoły zwróci się do Samorządu Uczniowskiego o wydanie opinii o 
pracy nauczyciela   podjęte zostaną następujące procedury:  
 

 spotkanie członków Rady Uczniowskiej i delegacji klas, w których uczy nauczyciel 

 opracowanie opinii o nauczycielu w dwóch egzemplarzach ( jeden egzemplarz zostanie 
przekazany dyrektorowi, drugi stanowić będzie załącznik do księgi protokołów) 
 

2. W opinii bierze się pod uwagę: 
 

 punktualność rozpoczynania zajęć,  

 stopień zaangażowania w pracę z zespołem klasowym, 

 kulturę osobistą,  

 rozwijanie zainteresowania przedmiotem, 

 efekty pracy z uczniem zdolnym i słabym, 

 realizację zapisów Przedmiotowego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,  

 realizację Programu Profilaktycznego i   Wychowawczego 

 inne 
                     
 
 



 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
Dokumentacja 

 
1.Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji 
szkoły. 
2.Protokoły Komisji Wyborczej wraz z zabezpieczonymi kartami wyborczymi 
przechowywane są na czas trwania kadencji, której dotyczą. 
 
 

 
                                               ROZDZIAŁ VII 
 
                                        Postanowienia końcowe 

 
1.  Rada  Uczniowska jest jedyną reprezentacją społeczności uczniowskiej Szkoły 

Podstawowej nr 6 
2. Rada SU jest pośrednikiem w rozwiązywaniu wszelkich spraw związanych z 

funkcjonowaniem szkoły. 
3. Rada SU działa w oparciu o następujące akty : 

 Powszechna deklaracja praw człowieka 

 Konwencja o prawach dziecka 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
 
 
 
 Regulamin został uchwalony przez ogół uczniów w dniu  


