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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 działającego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie 

§ 1. Głównymi organami Samorządu są: 

a) Rada Uczniów, 

b) Prezydium Samorządu, 

c) Przewodniczący Samorządu. 

 § 2. Wybory przewodniczącego. 

1. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim  i powszechnym 

przewodniczącego Samorządu Szkolnego.  

2. Wybory odbywają się do końca  września. 

3. Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą powołaną przez nauczyciela 

pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu. Nadzór nad prawidłowością przebiegu 

wyborów należy do opiekuna Samorządu.  

4. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie i nauczyciele obecni w szkole               

w dniu głosowania.  

5. Kandydatów na przewodniczącego Samorządu zgłaszają wszystkie samorządy 

klasowe od klas IV – VI. 

6. Kandydatem  na przewodniczącego nie może być uczeń, który w przeszłości otrzymał 

od wychowawcy, dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej karę przewidzianą                  

w Statucie Szkoły.  

 § 3. Rada Uczniów. 

1. W skład Rady Uczniów wchodzą przewodniczący samorządów klasowych  oraz 

członkowie Prezydium Samorządu ( z-cy przewodniczących, sekretarz, skarbnik, 

członkowie Prezydium) 

2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  

3. Wszyscy członkowie Rady mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.  

4. W szczególnych przypadkach, na wniosek co najmniej 40% członków Rady Uczniów, 

przewodniczący może ogłosić przeprowadzenie referendum wśród wszystkich 

uczniów szkoły – wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.  

5. Rada Uczniów ma prawo odwołać przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

jeżeli votum nieufności wobec niego poprze co najmniej 70% członków Rady 

Uczniów.  

6. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich 

zgodności z aktualnymi przepisami.  



 

 

2 

7. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 

60% wszystkich członków Rady Uczniów.  

 § 4. Przewodniczący Samorządu. 

1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.  

2. W przypadku, gdy Rada Uczniów lub Prezydium nie jest w stanie podjąć decyzji ze 

względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały 

decyduje przewodniczący.  

3. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok szkolny.  

4. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed 

zakończeniem kadencji, w tym przypadku jego obowiązki przejmuje do czasu nowych 

wyborów zastępca. 

5. Komisja wybiera na  zastępcę przewodniczącego osobę, która uzyskała  w wyborach 

drugie miejsce.  

6. Zastępca może podać się do dymisji lub być odwołany przez Radę Uczniów, wówczas 

opiekun i przewodniczący  wybierają nowego zastępcę spośród członków Prezydium. 

Wybór ten nie podlega dyskusji.  

 § 5. Prezydium Samorządu 

1. W skład Prezydium Samorządu wchodzą: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, sekretarz i członkowie. 

2. Prezydium jest głównym organem wykonawczym samorządu.  

3. Prezydium podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach, które nie są związane ze 

zmianą Regulaminu Samorządu i uchwał podjętych przez Radę Samorządu.  

4. Prezydium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  

5. W sytuacji, gdy przewodniczący klasy lub jego zastępca nagminnie uchylają się od 

prac Rady, nie uczestniczą w jej zebraniach lub działają na szkodę Samorządu, 

Prezydium Samorządu ma prawo wnioskować do danego samorządu klasowego                     

o zmianę ich przedstawiciela w Radzie. W przypadku odmowy dokonania zmiany, 

samorząd klasowy solidarnie ponosi odpowiedzialność za działania swojego 

przedstawicieli.  

 § 6.  Zebrania Rady Samorządu 

1. Zebrania Rady Samorządu i Prezydium odbywają się zgodnie z potrzebami.  

§ 7. Opiekun Samorządu 

1. Opiekun Samorządu jest głosem doradczym organów Samorządu Szkolnego.  

2. Opiekun jest uprawniony do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku                      

z działalnością  w Samorządzie.  
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3. Opiekun ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.  

 § 8. Działalność Samorządu. 

1.  Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu szkoły oraz 

wyrażanie opinii o jej działalności. 

2.  Rada Samorządu ma prawo sama decydować o wewnętrznej strukturze Rady, jej 

sekcjach.  

§ 9. Przepisy końcowe 

1.  Niniejszy Regulamin zostaje uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, 

równym, bezpośrednim i powszechnym i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Do dokonywania późniejszych zmian w Regulaminie uprawniona jest Rada Samorządu. 

3.  Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności                   

z aktualnymi przepisami. 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną  w dniu 15 września 2016 r.     
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