
REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1943,1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 

60, 949 i 1292); Statut Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Częstochowie.  
 

Rozdział I  

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
§ 1 

Postanowienia ogólne:  
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski (SU) 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły 

3. Władzami SU są: 

• na szczeblu klas – Samorządy Klasowe  

• na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego  z wyłonionym Zarządem 

4. Samorząd  Uczniowski jest jedynym reprezentantem interesów uczniowskich. 

§ 2  
Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach 
dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak: 

1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami,  
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań,  
4. prawo do redagowania i umieszczania artykułów na stronie szkoły oraz na tablicy 

Samorządu Uczniowskiego,  
5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły –                                     

w porozumieniu z Dyrektorem,  
6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

7. prawo korzystania z pomocy psychologa i pedagoga na terenie szkoły. 

§ 3 

Do głównych zadań SU należy: 

1. obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych,  
2. czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, 

współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,  
3. reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, 

4. wdrażanie uczniów do samorządności, 

5. występowanie z inicjatywą organizowania działalności kulturalno-oświatowej zgodnie                          

z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły  
6. współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw uczniów, jeśli będzie powołana osoba 

pełniąca tą funkcję w porozumieniu z dyrektorem, 

7. organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających 

trudności w nauce. 



Rozdział II 
 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 4 
Organami Samorządu Uczniowskiego (SU) są:  

1. Samorząd Klasowy w składzie:  
a) Przewodniczący klasy 

b) Zastępca przewodniczącego 

c) Skarbnik  
d) Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej). 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego – w skład Rady wchodzą uczniowie wszystkich klas, 

wybierani spośród kandydatów proponowanych przez poszczególne klasy.  
3. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego tworzą:  

a) Przewodniczący 

b) Zastępca przewodniczącego SU 

c) Skarbnik 

d) Sekretarz 

e) Zastępca funkcyjny - wspierający Sekretarza i Skarbnika w przypadku ich 

nieobecności na zebraniach samorządu Uczniowskiego 

§ 5  

Przewodniczący SU koordynuje pracę Rady i reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec 

władz szkoły i na zewnątrz, przewodniczy zebraniom.  

§ 6  

Rada SU obraduje na zebraniach zwoływanych na wniosek  Opiekuna SU lub własny. 

§ 7 

W pracy SU pomaga nauczyciel – opiekun. Jest on doradcą, a zarazem rzecznikiem 
interesów SU na forum Rady Pedagogicznej, pomaga w pozyskiwaniu wsparcia finansowego 
i rzeczowego od Rady Rodziców.  

§ 8  

Kompetencje organów SU: 

1. Samorząd Klasowy: 
a) Reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU 

b) Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.) 

c) Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy 

d) Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:  
a) Uchwala co roku Regulamin SU, po konsultacjach w poszczególnych klasach za 

pośrednictwem Samorządów Klasowych, który nie może być sprzeczny ze statutem 
szkoły 

b) Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie 

c) Podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU 

d) Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok 

e) Opiniuje wybór opiekuna SU 

f) Pomaga w zamieszczaniu artkułów na stronie szkoły. 

g) Dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gablotkę SU. 

h) Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych 

i) Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów 



j) Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców – 

w ramach swoich kompetencji  
k) Opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora szkoły oraz może na Jego wniosek 

wydać opinię o uczniu Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. 

§ 9 
 

W celu usprawnienia swej działalności Rada SU może powoływać sekcje do wykonywania 
określonych zadań ustalanych na spotkaniach SU.  

1. W skład sekcji wchodzą uczniowie powołani przez Radę SU, którzy chcą podjąć się 

dodatkowych zadań związanych z działaniami SU. 

2. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez opiekuna SU, jeżeli nie 

wypełniają swych obowiązków.  

3. Pracę wszystkich sekcji koordynuje Przewodniczący Rady SU wraz z nauczycielem – 

opiekunem. 
 

Rozdział III 
 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 10 

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy większością głosów w obecności 
co najmniej 2/3 stanu klasy.  

1. Wyboru dokonuje się w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Przydział funkcji odbywa się bezpośrednio po wyborach. 

3. Wychowawca ustala z klasą sposób wyborów, uczniowie mogą zdecydować o formie 

głosowania. Dokonują wyboru w sposób jawny bądź tajny. 

• Klasa typuje przedstawicieli w dwóch kategoriach: Samorząd Klasowy ( 3-6 osób / 

kandydatów ) i Kandydat do Rady SU. 

• W przypadku głosowania tajnego powołuje się komisję skrutacyjną do liczenia głosów 

złożona z osób, które nie  kandydują. Każdy uczeń z klasy ma 1 głos i oddaje Go na 1 

osobę. Kandydaci w kolejności od największej ilości głosów zajmują funkcje: 

Przewodniczący klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, ewentualnie Sekretarz.  
4. Uczeń może być odwołany ze stanowiska: 

a) na swój wniosek 

b) gdy nie wywiązuje się ze swoich zadań. 

5. W trakcie roku szkolnego można dokonać zmiany w składzie Samorządu Klasowego w 

porozumieniu z wychowawcą klasy oraz opiekunem SU. 

§ 11  

Rada Samorządu Uczniowskiego powołana w poprzednim roku szkolnym działa do 
momentu wyboru nowych osób, nie później niż do końca września danego roku szkolnego. 
Tworzą ją kandydaci wytypowani przez Samorządy Klasowe wszystkich klas.  

1. Kandydatami do Rady SU mogą być uczniowie, którzy uzyskują co najmniej dobre oceny                          

z przedmiotów nauczania oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  
2. Każda klasa ma prawo zgłoszenia jednego kandydata. 

§ 12  

Wybory zarządza opiekun SU 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 2-3 osobową komisję wyborczą           

w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące, mogą to być uczniowie klasy VI 
POSM wytypowani przez opiekuna SU.  

2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU. 



3. Wybory przebiegają następująco: 

a) Wybory przybierają formę wyborów tajnych, otwartych 

b) Każda klasa typuje 1 kandydata i zgłasza opiekunowi SU 

c) Każdy uczeń POSM jest uprawniony do głosowania, otrzymuje kartę wyborczą, na 

której zaznacza znak „x” przy nazwisku  jednego kandydata.  
d) Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny wyborczej w obecności komisji i opiekuna 

SU. 

e) Uczniowie kandydujący mogą zdecydować o przeprowadzeniu bądź rezygnacji                          

z kampanii wyborczej.   
4. Kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów tworzą Zarząd Rady SU, 

piastując kolejno stanowiska: Przewodniczącego, Zastępcy Pzewodniczącego, Sekretarza, 

Skarbnika oraz  Zastępcy Funkcyjnego.  
 

Rozdział IV 
 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 13 

1. Kandydatów na opiekuna SU proponują kandydaci do SU i wybierają poprzez 
głosowanie, które ustalą sami na pierwszym spotkaniu roboczym do 14 września 
bieżącego roku szkolnego. 

2. O wyborze informowany jest Dyrektor szkoły.  
3. Opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora obrad Rady SU i koordynatora jej 

działalności. 
4. Kadencja opiekuna SU trwa jeden rok. 
 

Rozdział V 
 

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

§ 14 

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać środki finansowe i rzeczowe, za zgodą Dyrekcji,                            

w porozumieniu z Rada Rodziców:  
a) ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne 

b) z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp. 

c) ze sprzedaży surowców wtórnych 

d) ze środków przekazanych przez sponsorów 

e) z innych źródeł. 

§ 15  

Finanse SU prowadzi opiekun wraz ze Skarbnikiem  

1.Środki pozyskane przez SU, przechowywane są i wydawane z konta Rady Rodziców, po 

wcześniejszym złożeniu podania oraz uzgodnieniu z kasjerem szkoły.  

2. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego. 

3. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są i rozliczane przez opiekuna wraz ze 

Skarbnikiem w formie podania do Rady Rodziców oraz rozliczenia, które stanowią 

załączniki do dokumentacji. 
 

Rozdział VI 
 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 16 



Dokumentację SU tworzą:  

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

2. Segregator protokołów edytowanych w formie elektronicznej 

3. Lista obecności w formie tabeli sporządzona na bieżący rok szkolny 

4. Plan pracy SU na dany rok szkolny 

5. Roczne sprawozdania z działalności  
 

Rozdział VII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 17 

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

§ 18 

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach. Każdy uczeń 

POSM ma prawo wnosić swoje uwagi i sugestie do zmian w regulaminie za pośrednictwem 

przedstawicieli Samorządów Klasowych, którzy opiniują jego zatwierdzenie w imieniu klasy 

bądź bezpośrednio do Opiekuna SU. 

§ 19  

Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej szkoły.  

§ 20  

W przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne, bądź hybrydowe w związku                          

z zagrożeniem epidemicznym, działalność Samorządu Uczniowskiego  może przybrać formę 

spotkań na platformie G-Suite. 
 

§ 21 

W spotkaniach Samorządu Uczniowskiego, na wniosek uczniów lub opiekuna lub na swój 

własny, może brać udział Dyrektor, Wicedyrektor oraz pedagog i psycholog szkolny. 

 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących SU - decyduje 
Dyrektor szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU. 

 


