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Podstawa prawna  

1. Samorząd uczniowski, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej 

w Białymstoku, działa na podstawie:  

- art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe 

 (Dz. U. z 2021  r. poz. 1082) 

   -  Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku             
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III. Władze Samorządu, ich wybór i kompetencje  

IV. Zadania Samorządu Uczniowskiego  

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego  

VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego  

VII. Przepisy końcowe    



 

 

I. Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole  

  
1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły  

i swojej miejscowości;  

2. Doskonalenie pracy – wyrażanie samorządności;  

3. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za swoje postępowanie;  

4. Umacnianie szacunku dla prawa i wdrażanie do wartościowania w oparciu  

o normy moralne;  

5. kształtowanie postawy tolerancji wobec uczniów o innych możliwościach, 

motywacjach;  

6. Wdrażanie postawy opiekuńczości wobec uczniów młodszych, słabszych 

oraz potrzebujących pomocy;  

7. Rozwijanie postaw koleżeńskich, wzajemnego wspierania się  

i współdziałania;  

  

  

II. Członkowie Samorządu Uczniowskiego  

  
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie SP10 im. Izabeli 

Branickiej w Białymstoku. 

2. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do:  

a. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami; 

b. Jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu; 

c. Organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  

i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d. Do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e. Do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;  

f. Wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu; 



g. Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd może wydać opinię  

o nauczycielu i jego pracy.    

  

  

  

3. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:  

a. Przestrzegania Statutu szkoły, zarządzeń Dyrektora i Rady 

Pedagogicznej; 

b. Realizowania systematycznie obowiązku szkolnego; 

c. Przestrzegania zasad współżycia społecznego w stosunku  

do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 

d. Szanowanie godności osobistej, własności innych uczniów;  

e. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne; 

f. Troski o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek;  

4. Członkowie Samorządu Uczniowskiego za rzetelną naukę i pracę,                                   

wzorową postawę, wybitne osiągnięcia mogą być nagradzani zgodnie  

ze Statutem Szkoły. 

5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego za nieprzestrzeganie Statutu    

Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego będą karani zgodnie  

ze Statutem Szkoły. 

  

 

III. Władze Samorządu Uczniowskiego, ich wybór i kompetencje 

  

1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o uregulowania ustawowe – ustawa 

o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 art.55 i Statut Szkoły. 

2. Reprezentantem ogółu uczniów są władze samorządu zwane Zarządem 

Samorządu Uczniowskiego.  

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest na 1 rok.  

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą – przewodniczący, zastępca, 

uczniowie odpowiedzialni za sekcje działające w szkole.   

5. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego odbywają się wg następującej   

ordynacji wyborczej:  

a.  Wybory są demokratyczne, czyli:  

✓ Powszechne – biorą w nich udział wszyscy uczniowie szkoły; 



✓ Równe – każdy głos liczy się tak samo; 

✓ Tajne – nie musisz mówić na kogo głosujesz; 

✓ Bezpośrednie – każdy uczeń ma prawo oddać osobiście swój                                                     

głos na swego kandydata.   

b. Prawo wyboru mają wszyscy uczniowie szkoły.  

c. Każda klasa może zgłosić 2 kandydatów. 

d. Od momentu ogłaszania wyborów czas zgłaszania kandydatów trwa 

jeden tydzień. 

e. Każdy z kandydatów ma prawo  do przeprowadzenia kampanii 

wyborczej.  

f. Kandydaci są wobec siebie kulturalni, tolerancyjni, uczciwi wg zasady 

FAIR PLAY. 

g. W skład Komisji wyborczej wchodzi 5 wybranych uczniów (nie 

będących kandydatami do zarządu samorządu). 

h. Wyniki wyborów są ogłaszane najpóźniej dwa dni po wyborach.  

i. Każdy uczeń może głosować tylko 1 raz i na jednego kandydata.  Aby 

głos był ważny, na karcie do głosowania musi być zaznaczony tylko 

jeden wybrany kandydat.  

j. Spośród 10 osób, które uzyskają największą liczbę głosów, wybrany 

zostaje przewodniczący i zarząd SU. 

k. W skład zarządu SU wchodzą uczniowie, którzy sumiennie wypełniają 

obowiązki szkolne,  uzyskali co najmniej dobrą  ocenę zachowania oraz 

pozytywne wyniki w nauce w roku szkolnym poprzedzającym wybory 

do SU.  

  

6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

a. reprezentuje Samorząd Uczniowski; 

b. kieruje pracą samorządu; 

c. zwołuje zebranie Zarządu i rad klasowych; 

d. przewodniczy zebraniom Zarządu i rad klasowych. 

  

7.  Kompetencje Zarządu:  

a. ustalenie planu pracy na każdy rok; 

b. kierowanie bieżącą pracą Samorządu; 

c. reprezentowanie Samorządu wobec jego członków i na zewnątrz;  



d. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków  

i opinii dotyczących spraw szkolnych, a szczególnie tych, które dotyczą 

realizacji podstawowych praw ucznia ze Statutu Szkoły;  

e. prowadzenie dokumentacji Samorządu;  

f. organizowanie zebrań z Radą Przedstawicieli Samorządów Klasowych 

(przedstawiciele wszystkich klas – po 1-2 uczniów z każdej klasy); 

g. zebrania zarządu i Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych 

zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz  

w miesiącu;  

h. uchwały Zarządu i rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

  

  
IV. Zadania Samorządu Uczniowskiego  

  
1. Samorząd Uczniowski uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i otoczenia. 

2. Do realizacji swoich zadań powołane są m.in. następujące sekcje:  

a. kronikarska – prowadzenie Kroniki Samorządu, zeszytu protokołów; 

b. artystyczna (plastyczna) - przygotowywanie dekoracji, plakatów 

informujących o pracy i zamierzeniach Samorządu Uczniowskiego, 

imprezach szkolnych i akcjach charytatywnych; 

c. rozrywkowa - organizowanie życia kulturalnego i rozrywkowego;         

dyskoteki, imprezy szkolne; 

d. nagłośnieniowa – przygotowanie sprzętu nagłośniowego na dyskoteki  

i imprezy szkolne; 

e. porządkowa - dbanie o czystość, porządek, dyżury na imprezach; 

  
  

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego  

  
1. Regulamin samorządu; 

2. Zeszyt protokołów; 

3. Roczny plan pracy; 

4. Kronika Samorządu; 

5. Rozliczenia finansowe. 

  



  
  

VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego  
  

1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu;  

2. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych; 

3. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami.  

  

  

 VII. Przepisy końcowe  

  
1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale 

wszystkich zainteresowanych stron.  

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być z tego 

powodu negatywnie oceniani. 

3. Regulamin jest uchwalony przez Zarząd i Radę Przedstawicieli Samorządów 

Klasowych zwykłą większością głosów. 

4. W regulaminie mogą być dokonywane zmiany lub uzupełnienie po ich 

zatwierdzeniu przez uczniów.  

5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego i Statutu Szkoły może być odwołany na wniosek 

Dyrektora Szkoły, opiekuna Samorządu  Uczniowskiego w porozumieniu  

z uczniami.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 


