
Załącznik nr 9  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego         

Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski 

w Kalinówce 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

2. Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty  

z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), § 37 Statutu Szkoły oraz niniejszego 

Regulaminu. 

 

3. Do głównych celów działalności SU należą: 

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c) zwiększanie 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, naukowej w szkole, 

f) organizowanie działań wolontariatu szkolnego, 

g) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców  

i innymi organami. 

  

4. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU, którego wybiera ogół uczniów w szkole. 

Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania 

przysługuje wszystkim nauczycielom. 

 

5. Opiekunowie SU wspomagają działalność SU poprzez: 

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b) inspirowanie uczniów do działania, 

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

 

6. Do wybieralnych organów SU należą: 

 Samorządy oddziałów klasowych. 

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

 Rzecznik Praw Ucznia 

Ich kadencja trwa rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU  

nie mogą być łączone. 

 

7. Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

 identyfikują potrzeby uczniów, 

 inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

 informują uczniów o działalności Zarządu SU, 

 dbają o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

 aktywizują innych uczniów do udziału w działaniach SU. 



 zgłaszają propozycje klasowe działań do Zarządu SU, 

 czuwają nad zgodnością działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem  

oraz Statutem Szkoły. 

 

8. Zebranie ogólne przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole 

powinno być organizowanie po każdym okresie roku szkolnego.  

 

II. Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

1. Zarząd SU składa się z: 

a) Przewodniczącego SU, 

b) Wiceprzewodniczącego SU, 

c) Skarbnika, 

d) Stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie 

sekcji: dziennikarskiej, sportowej, rozrywkowej, plastyczno-technicznej. 

e) Liczbę i rodzaj sekcji działających w danym roku szkolnym określają uczniowie. 

 

2. Do kompetencji Zarządu SU należy: 

 koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

 opracowanie rocznego planu działania SU, 

 identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

 przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, 

sugestii członków SU, 

 redagowanie materiałów na szkolną stronę www, relacjonowanie szkolnych wydarzeń, 

 zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU. 

 

3. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie  

co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu. 

 

4. Zarząd SU może prowadzić działania finansowe – kiermasze, kwesty, z których dochód 

przeznaczony jest na potrzeby SU (nagrody, materiały papiernicze, wystawy fotograficzne, 

upominki). Nad prawidłowością działań finansowych czuwa Skarbnik i opiekun SU. 

 

5. Skarbnik SU corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Radzie Rodziców, która 

sponsoruje większość wydatków i działań.  

 

6. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

 

7. Decyzje  Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrekcję 

szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

 

III. Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu 

Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone  

w głosowaniu tajnym. 

 

2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym,  

nie później niż do 10 października. 



3. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie  

i uczennice szkoły. 

 

4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stałego członka Zarządu SU– posiada 

każdy uczeń i uczennica szkoły. Prawo kandydowania  na Opiekuna SU – posiada każdy 

członek Rady Pedagogicznej. 

 

5. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja 

Wyborcza, która składa się z minimum trzech uczniów lub uczennic szkoły, którzy                        

w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Zarządu SU. Członkowie Uczniowskiej 

Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. 

 

6. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza się całej 

społeczności szkolnej przez przedstawicieli klas, trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem 

wyborów. 

 

7. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: 

a) wyznaczenie terminu wyborów, 

b) ogłoszenie  zasad zgłaszania kandydatur, 

c) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

d) weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów, 

e) organizacja wystawy kandydatów 

f) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej 

g) poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania,  

h) przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego, 

i) przeprowadzenie wyborów, 

j) obliczenie głosów, 

k) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 

l) przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

 

8. Poszczególne działania przed wyborami wykonują ubiegłoroczni członkowie sekcji SU. 

Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna SU. 

Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć 

lekcyjnych. 

  

9. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

a) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zgłoszenia swojej kandydatury 

do dnia przed wyborami. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest 

zabronione. 

b) Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych 

osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody opiekuna SU. 

 

10. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące: 

a) Wybory odbywają się w wyznaczonym terminie w czasie od pierwszej przerwy   

do  zakończenia ostatniej lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć. 

b) Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu 

(osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym. 

c) W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: 

przynajmniej dwaj członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty  

do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami. 



d) Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje aktualne listy uczniów i uczennic 

poszczególnych klas. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny 

podpis. 

e) Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty  

do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta  

do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły. 

f) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są  

w kolejności alfabetycznej. 

g) Uczniowie składają podpis na liście wyborców, wypełniają kartę do głosowania 

według instrukcji umieszczonej w lokalu wyborczym i wrzucają kartę do urny 

wyborczej. 

h) Za głosy nieważne uznaje się karty wypełnione niezgodnie z instrukcją.  

 

11. Liczenie głosów przeprowadzają członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej,  

w obecności opiekuna SU lub innego nauczyciela. 

 

12. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o funkcjach w Zarządzie Samorządu 

Uczniowskiego publikuje się na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. 

 

13. Kadencja Zarządu SU trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia 

wyników kolejnych wyborów. 

 

14.  Mandat członka Zarządu SU wygasa w wypadku: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

 

15. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

 

16. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji, Zarząd powołuje inne osoby 

pełniące obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, przy udziale 

przedstawicieli Samorządów Klasowych.  

 

IV. Postanowienia końcowe.  

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Samorządów 

Klasowych i Zarządu SU,  na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły 

lub co najmniej połowy członków Zarządu SU.  

 

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

podjęcia. 

 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dniu   

1 października 2019 i wchodzi w życie z dniem 14 października 2019. 

 


