
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im JANA KOCHANOWSKIEGO W
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.1 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§2

2.1 Samorząd uczniowski działający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w 
Kędzierzynie-Koźlu zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie 
oświaty z dn. 7IX 1991r. (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły 
Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§3

3.1. Do głównych celów działalności SU należą:

a) Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowanie 
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b) przedstawienie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 
wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c) Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i 
realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d) Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e) Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole,

f) Reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i innymi organami. 



Rozdział III: OPIEKUN SU

§4

4.1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU

4.2. Opiekuna SU wybierają uczniowie. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, 
bezpośrednie i powszechne. Prawo Kandydowanie przysługuje wszystkim 
nauczycielom.

§5

5.1. Opiekun Su wspomaga jego działalność poprzez:

a) Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b) Inspirowanie uczniów do działania,

c) Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU (KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA)

§6

6.1. Do wybieralnych organów SU należą:

a) Rada Samorządów Klasowych

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Ich kadencja trwa cały rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU 
nie mogą być łączone.

§7

7.1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a) identyfikują potrzeby uczniów,

b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.

c) Informują uczniów o działalności Zarządu SU



Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole 
nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

7.2. Do obowiązku Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizację celów SU

b) Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrekcji

c) Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU.

d) Włączenie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

7.3. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU

b) Opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU

c) Zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU.

d) Kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem 
oraz Statutem Szkoły.

e) Rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań 
Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez 
członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego 
Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów 
Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

7.4. Do kompetencji Zarządu SU należy:

a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b) opracowanie rocznego planu działania SU,

c) Identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d) Przedstawienie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,
opini i sugestii członków SU,

e) Zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU,



Obrady Zarządu Suzwoływane są przez PrzewodniczącegoZarządu SU lub na 
żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej 
raz w miesiącu.

7.5. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a) Uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b) stosownie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,

c) Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e) włącznie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

7.6. Zarząd SU składa się z:

a) Przewodniczącego SU

b) Wiceprzewodniczącego SU

c) Skarbnika 

d) członków

7.7. Przewodniczący SU: 

a) kieruje pracą Zarządu SU,

b) reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców oraz innych organizacji,

c) przedstawia uczniom, Dyrekcji,  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców plan 
Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów 
Klasowych,

e) podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych 
Wskazuje inną osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do 
archiwum dokumentacji SU,



7.8. Skarbnik Zarządu:

a) gromadzi środki finansowe

b) corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe Dyrekcji, Zarządowi SU oraz 
Radzie Samorządów Klasowych

§8

8.1. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań członków 
Zarządu SU zostaje ustalony na Pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§9

9.1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków.

9.2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone 
przez Dyrekcję Szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§10

10.1.  Wybory  do  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  odbywają  się  w  ostatnim
tygodniu września roku szkolnego.

10.2. Każda klasa wybiera maksymalnie dwóch kandydatów do Rady Samorządu
Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką
kulturą  osobistą,  grzecznością  wobec  nauczycieli  i  kolegów.  Kandydaci  powinni
również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną
minimum dobrą oceną z zachowania.

10.3. Kandydaci  zobowiązani  są  do  zaprezentowania  swojego  programu
wyborczego i swojej kandydatury w terminie do 20 września.

10.4. W  ramach  kampanii  wyborczej  dopuszcza  się:  a)  rozdawanie  ulotek,  b)
wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach, c) organizowanie
spotkań przedwyborczych – debat.

10.5. Ostatni  tydzień  września  będzie  tygodniem  wyborczym.  W  tym  czasie
uczniowie zapoznają się z programami wyborczymi kandydatów.

10.6. Głosowanie odbędzie się w ostatni tydzień września.



-Na  karcie  do  głosowania  należy  umieścić  imię,  nazwisko  i  klasę  wybranego
kandydata.

-Głosy z kilkoma nazwiskami, puste lub porysowane uznane zostaną za nieważne.

10.7. Wybory są powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-
VI), równe (głos każdego ucznia jest jednakowo ważny) oraz tajne (każdy głosuje
zgodnie ze swoim sumieniem i nie musi mówić na kogo głosował) .

10.8. W skład komisji wyborczej wchodzą członkowie Samorządu Uczniowskiego
wraz z opiekunem.

Rozdział VI:POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§11

11.1. Zmiany regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady 
Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, 
Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub 
Rady Samorządów Klasowych.

11.2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od
daty jej podjęcia.

11.3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez SU w dniu 19 X 2016r. i 
wchodzi w życie z dniem 02 listopada 2016 roku.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY DOTYCZĄCY STROJU I WYGLĄDU UCZNIA

Strój codzienny 

1.Bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki bez niestosownych ilustracji i napisów 
propagujących treści zabronione prawem. Błyszczące aplikacje, cekiny i podobne 
ozdóby z umiarem.

2.Bluzki, bluzy i swetry bez dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy. 

3.Spódnice, sukienki o długości co najmniej do połowy uda; 



4.Spodnie długie, w okresie letnim, stosownie do pogody, dopuszczalne są krótkie 
spodnie do polowy uda, oraz bluzki, koszulki, koszulki polo z krótkim rękawem i 
niewielkim dekoltem; 

5.Obuwie zmienne w okresie zimowym. 

6.Uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria (zabronione jest noszenie 
długich kolczyków ze względów bezpieczeństwa). 

Strój galowy 

1.Strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych. 

2.Strój dziewczęcy składa się z: białej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch, 
ciemnych eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej, niż do do połowy 
uda, ewentualnie sukienka biała, czarna lub granatowa. 

3.Strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru.

4.Elementem stroju galowego jest odpowiednie obuwie. 

Wygląd ucznia 

1.Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt 
muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, przycinania i wycinania wzorów. 
Włosy powinny być przede wszystkim starannie uczesane, długie – powinny być 
ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji, dopuszcza się lekkie 
stosowanie żelu do włosów. 

2. Dopuszczalne jest noszenie przez uczniów dyskretnych, krótkich kolczyków 
w uszach – tylko jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób.
Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być 
obowiązkowo zdejmowane.

3. Piercing (przekłuwanie i ozdabianie ciała także w innych niż uszy miejscach) 
oraz tatuaże są absolutnie zakazane. 

4. Zakazane jest stosowanie mocnego, wyzywającego makijażu. Dopuszcza się 
jedynie subtelny i delikatny makijaż w postaci fluidu na twarz ze względów 
estetycznych i zdrowotnych, bardzo delikatnego podkreślenia brwi i rzęs. 

5. Zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób, np. 
tipsów i paznokci żelowych , dopuszcza się jedynie użycie bezbarwnego lakieru. 



Konsekwencje nieprzestrzegania powyższych zasad: 

•W przypadku jednorazowego naruszenia regulaminu - upomnienie nauczyciela 
(wychowawcy) i konieczność usunięcia nieregulaminowych dodatków, ozdób, 
makijażu. 

•W przypadku kilkakrotnego (3-5) naruszania regulaminu i niereagowania na 
upomnienia – nagana wychowawcy klasy i usunięcie nieregulaminowych 
elementów stroju i wyglądu. 

•Jeżeli nie nastąpi poprawa lub usunięcie nieprzepisowych ozdób i elementów 
wyglądu (zafarbowane włosy, tatuaż) jest trudne lub niemożliwe, konsekwencją jest 
obniżenie oceny zachowania o jeden stopień. 

•W przypadku braku stroju galowego upomnienie wychowawcy i notatka w 
dzienniku. 


