
 

REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 

W SZCZECINIE 

 

 
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55  ust. 1-5 Ustawy o systemie oświaty                        

z dnia 7 września 1991 roku (tekst jedn.: Dz. U.  z 2016 r.  poz. 1943 z późniejszymi 

zmianami ) oraz Statutu Szkoły  niniejszego Regulaminu. 

2. Samorząd Uczniowski  ( SU ) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Rada SU ( zwana dalej Radą SU ) jest ciałem przedstawicielskim społeczności 

uczniowskiej SP 33, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą 

Rodziców, Radą Pedagogiczną. 

4. Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. 

5. Organami SU są : 

A) Rada SU, którą tworzą rzecznicy klas I – III oraz wszyscy członkowie samorządów 

klasowych klas IV – VI: 

1) rzecznicy klas I – III ( po 1 osobie z każdej klasy) 

2 ) przedstawiciele samorządów klasowych klas IV - VI w składzie : 

a) przewodniczący klasy 

b) zastępca przewodniczącego klasy 

c) skarbnik 

6. Kompetencje organów SU : 

A )  rzecznicy klas I – III : reprezentują klasy na  forum Rady SU 

B )  samorząd klasowy : 

a) reprezentują klasę na zewnątrz 

b) organizują życie klasy 

c) wraz z wychowawcą rozwiązują wewnętrzne problemy klasy 

       C )  Rada SU : 

a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie, 

b) podejmuje uchwały w zakresie kompetencji SU, 

c) ustala wraz z opiekunem i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, 

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy SU, 

e) przedstawia wraz z opiekunem sprawozdanie z realizacji planu pracy SU na dany 

rok szkolny Dyrektorowi szkoły oraz innym organom statutowym (na ich prośbę), 

f) przedstawia propozycje do planu pracy SU na następny rok szkolny, 

g)  przygotowuje imprezy i uroczystości szkolne, 

h) przeprowadza  wybory nowego opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej,. 

i) w zależności od potrzeb oraz możliwości : 

- wydaje gazetkę szkolną, 

- prowadzi kronikę szkolną, 

- prowadzi działalność mającą na celu rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań 

uczniów, 

- wpływa na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

7. Tryb powoływania Rady SU : 

a) Radę SU stanowią przedstawiciele  klas I – VI  wg zasady opisanej w p.5 A niniejszego 

regulaminu (12 osób), 

b) członkowie Rady SU wybierają spośród siebie: 



- przewodniczącego, 

- zastępcę, 

- skarbnika, 

- sekretarza, 

- kronikarza, 

c) wybór odbywa się wśród wszystkich członków Rady SU w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największa ilość 

głosów, następnie w kolejności przyznaje się funkcje: zastępcy i  skarbnika, sekretarza. 

Kronikarzem może zostać osoba chętna, wybrana spośród członków Rady SU lub spoza 

Rady, zaproponowana przez uczniów (decyzję podejmuje opiekun SU). 

c)  nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU, 

d) wybory przeprowadza się najpóźniej w trzecim tygodniu września, 

e) w ciągu 3 dni od zakończenia wyborów komisja wyborcza przedstawia wyniki 

 i upublicznia je na gazetce ściennej Rady SU SP, 

f) kadencja Rady SU trwa 1 rok. 

8. Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

a) opiekun SU zostaje wyłoniony w wyborach powszechnych, tajnych i równych przez 

całą społeczność uczniowską SP 33, 

b) opiekunem może zostać osoba, która uczy w szkole podstawowej i wyraziła zgodę na 

kandydowanie, 

c) wybory opiekuna powinny odbyć się w czerwcu roku szkolnego, w którym kończy się  

kadencja dotychczasowego opiekuna, 

d) kadencja opiekuna trwa 3 lata, 

e) opiekun inspiruje i czuwa nad całokształtem zadań podejmowanych przez Samorząd 

Uczniowski, pomaga w prowadzeniu właściwej dokumentacji (w tym planu pracy SU i 

sprawozdania z realizacji zadań),  

8. Rada SU podejmuje uchwały zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej 2/3 

regulaminowego składu Rady. 

a. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie 

odpowiada sekretarz, a za realizację uchwał – przewodniczący Rady SU. 

b. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może przeprowadzić 

ogólnoszkolne głosowanie nad tą sprawą. 

c.  Regulamin SU uchwalany jest przez członków Rady SU (po konsultacjach we 

wszystkich klasach)  w głosowaniu równym, jawnym i powszechnym. 

d. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU należy składać do 

przewodniczącego Rady U. 

e. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po 

dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym 

dla podejmowania uchwał. 

f. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

g. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły. 

 

 
 

        Aktualizacja podstawy prawnej : Zarządzenie  Nr 23 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie  z dnia 25.04.2016 r.,       
Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Zespołu  Szkół Sportowych w Szczecinie   z dnia  22 marca  2017 r. 

                                                        

 


