
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brodnicy  

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy. 

 

Treść regulaminu: 

 

I. Postanowienia ogólne 

II. Organy SU 

III. Wybory do Rady SU 

IV. Finanse samorządu 

V. Dokumentacja SU 

VI. Zadania opiekuna samorządu 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 
§1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy.  

 

§2 

Samorząd wybiera ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

§3 

Samorząd działa zgodnie z regulaminem, który nie jest sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

§4 

Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły i radzie rodziców 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczące następujących spraw: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem, 

f) prawo wyboru opiekuna SU. 

§5 

 

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z 

zakresu wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 



II. Organy Samorządu Uczniowskiego 
§6 

 

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Są to: 

 Rada SU jako organ zarządzający, 

 stałe i doraźne sekcje, 

 komisja rewizyjna, 

 rada samorządów klasowych. 

 

Rada SU 

W skład Rady SU wchodzą następujące osoby: 

 przewodniczący, 

 zastępca przewodniczącego, 

 skarbnik, 

 sekretarz, 

 członkowie sekcji: organizacyjno-porządkowej, artystyczno-kulturalnej, ekologicznej, 

sportowej. 

 

Rada SU składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli wszystkich 

uczniów szkoły. Kadencja Rady SU trwa 2 lata.      

 

Rada SU: 

1) odpowiada za koordynowanie działań – czyli jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i 

możliwości uczniów,  

2) reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców, 

3) informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,  

4) tworzy plan pracy samorządu, który powinien wynikać z przeprowadzonej na początku 

roku analizy zasobów i potrzeb uczniów oraz sytuacji w szkole,  

5) nawiązuje współpracę z samorządami klasowymi oraz przedstawicielami innych grup, 

kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią, a także z 

dyrekcją i nauczycielami,  

6) inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich 

potencjał twórczy, umiejętności i talenty,  

7) zapewnia ciągłość trwania pracy samorządu, dba o przygotowanie do pracy swoich 

następców 

 

Przewodniczący Rady SU: 

- kieruje pracą zarządu SU,  

- dba o zapewnienie uczniom możliwości działania i realizowania własnych potrzeb i 

zainteresowań,  

- reprezentuje SU przed dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz na zewnątrz 

szkoły,  

- odpowiada za stworzenie planu pracy zarządu i sprawozdania z jego działalności oraz 

przedstawienie tych informacji uczniom i dyrekcji szkoły,  

- zwołuje i przewodniczy spotkaniom zarządu SU z radą samorządów klasowych oraz z 

przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, organizacji działających w szkole. 

 

Wiceprzewodniczący SU: 

-  zastępuje przewodniczącego w czasie nieobecności, 

- pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, przejmując odpowiedzialność za 

wykonywanie części zadań,  

- może pełnić funkcję rzecznika prasowego zarządu: informować innych uczniów o 

działaniach zarządu i ustaleniach podjętych na spotkaniach,  



- przed spotkaniami gromadzi wnioski i pomysły od wszystkich uczestników,  

- może pełnić funkcję przewodniczącego rady samorządów klasowych (patrz niżej).  

 

Skarbnik SU:  

- nadzoruje wydawanie środków finansowych SU (zbiera paragony i faktury, które 

przekazuje radzie rodziców), 

- przedstawia roczne sprawozdanie finansowe dyrekcji, zarządowi SU oraz radzie 

samorządów klasowych.  

 

Sekretarz SU: 

- sporządza protokoły spotkań, 

- redaguje tekst na stronę szkoły oraz na szkolnego facebooka. 

 

 

Stali członkowie Rady SU:  

- kierują pracą sekcji/komisji,  

- dbają o angażowanie w działania SU jak największej liczby uczniów,  

- uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach Rady SU, rady samorządów klasowych oraz 

przedstawicieli innych grup, kół zainteresowań, organizacji działających w szkole,                                 

- współtworzą programy pracy sekcji, inicjują działania prowadzone w ich ramach, 

- reprezentują interesy swoich klas, przedstawiają pomysły uczniów danej klasy, 

- zachęcają uczniów klas do angażowania się w działania szkoły. 

 

Sekcje i komisje zajmują się ściśle wyznaczonymi zadaniami. Dzięki rozdzieleniu zadań, 

członkowie sekcji pracują w tej dziedzinie, która ich interesuje i wiedzą, za co dokładnie są 

odpowiedzialni. W sekcjach i komisjach uczniowie mogą rozwijać pasje, zainteresowania i 

talenty, w ten sposób więcej osób może się włączyć w pracę samorządu. 

 

 

Zebrania rady zwołuje się w zależności od potrzeb, co najmniej raz w miesiącu. 

 

Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

Organy SU zobowiązane są raz do roku składać sprawozdanie z działalności na ogólnym 

zebraniu uczniów. 

 

 

 

III. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 

§7 

1. Nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego wybiera się Radę Samorządu 

Szkolnego tj. przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika, członków 

sekcji. 

2. Rady Samorządów Klasowych po wcześniejszych konsultacjach ze swoimi zespołami 

klasowymi na godzinach wychowawczych, zgłaszają opiekunowi samorządu po dwie 

kandydatury do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające 

się zdyscyplinowaniem oraz wysoką kulturą osobistą. Kandydaci powinni również 

cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną minimum 

dobrą oceną z zachowania. 

3. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas 4-7. 



 

4. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, która: 

1) przyjmuje zgłoszenia kandydatów, 

2) przygotowuje i przeprowadza wybory, 

3) oblicza głosy, ogłasza wyniki. 

 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym w następujący sposób: 

 każda klasa zgłasza 1-2 kandydatów z najwyższą ilością głosów i prowadzi ich kampanię, 

 każdy uczeń ma prawo głosować na trzech kandydatów z ogólnej listy, 

 karty z nazwiskami wrzuca się do urny lub w szczególnych wypadkach przeprowadza                  

w formie on-line, 

 członkami Rady Samorządu zostają przedstawiciele kandydatów z poszczególnych klas, 

 uczniowie z największą ilością głosów  w wyborach, po wyrażeniu zgody, zostają 

odpowiednio przewodniczącym i zastępcą, pozostałe funkcje wybierane są spośród 

pozostałych kandydatów. 

 

IV. Finanse SU 
 

§8 

 

Rada Rodziców wspiera finansowo działalność SU. Skarbnik Rady SU rozlicza się z Radą 

Rodziców z wydatków.  

 

 

 

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego  

 
§9 

 

1. Regulamin SU. 

2. Roczne plany pracy. 

3. Sprawozdanie z działalności rocznej. 

4. Rozliczenia finansowe. 

 

VI. Opiekun SU  
 

§10 

 

1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. Wskazane i dopuszczalne jest, aby w szkole 

opiekuna SU wspierali inni nauczyciele. 

2. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, 

bezpośrednie, powszechne. Kandydaci do opieki nad SU zgłasza rada pedagogiczna. 

Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.  

3. Zadania opiekuna SU: 

a) wspiera SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b) inspiruje uczniów do działania, 

c) pośredniczy w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną, 

d) pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom 

między uczniami a nauczycielami. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

§ 11 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Rady SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub 

co najmniej połowy członków RSU lub Rady Samorządów Klasowych. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 

podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę SU w dn. 09.09.2021r. i wchodzi w 

życie z dniem 23.09.2021r. 

 
 

Przewodniczący SU                                  Opiekun SU                           Dyrektor Szkoły  

 

....................................             ...........................................            ............................................. 
 

 

Brodnica, 09.09.2021r. 


