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REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA  ŻEROMSKIEGO 

W GOLESZACH DUŻYCH 

 

Rozdział 1 

Podstawa prawna 

   

                                                                         §1   

 

1.  Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego                                          

w Goleszach Dużych  działa na podstawie:    

a. Ustawy o Systemie Oświaty z 7.09.91/Dz. U. nr 95, p.425 r.1991/art.55. a)  

b.  art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59) ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 

roku, 

c. Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych. 

 

Rozdział 2 

Postanowienia ogólne 

  

                                                                         § 2 

 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach 

Dużych, zwany dalej SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Goleszach 

Dużych. 

                                                                   § 3 

 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest przedstawicielem uczniów uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  

w Goleszach Dużych   zwany jest dalej Zarządem SU. 

3. Terenem działania Zarządu SU jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego  

w Goleszach Dużych.  
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4. Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 przewodniczący, 

 zastępca przewodniczącego, 

 skarbnik, 

 sekretarz, 

 koordynator sekcji, 

 członkowie – przewodniczący samorządów klasowych. 

5.  Działalność Samorządu Uczniowskiego jest oparta na zasadach demokratycznych. 

6. Zasady wybierania Zarządu SU określa Ordynacja wyborcza. 

7. Kadencja Zarządu SU trwa do czasu następnych wyborów, w następnym roku szkolnym. 

 

 

Rozdział 3 

Zakres i cele działania Zarządu SU 

 

§ 4 

        

1.  Zarząd SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  oraz 

organizacjami działającymi na terenie szkoły. 

2. Na wniosek dyrektora szkoły SU wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

3. Rozwija różne formy pomocy koleżeńskiej. 

4. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w sprawach związanych                            

z działalnością szkoły. 

5. Współdziała w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji, poszanowania 

wolności i godności człowieka. 

6. Wybiera Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory do władz Samorządu. 

7. Prowadzi dokumentację pracy SU. 

8. Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania  SU.  

9. Spotyka się na zebraniach Zarządu.  

10. Prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń. 

11.  Prowadzi dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę SU.  

12.  Zarząd SU we wszystkich sprawach wynikających z działalności odpowiada przed 

społecznością uczniowską. 



3 

 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki  Samorządu Uczniowskiego 

 

                                                                       § 5 

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a. przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji szkoły 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniowskich, 

b. określania, wspólnie z Radą Pedagogiczną,  szczegółowych kryteriów oceny 

zachowania ucznia, 

c. zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, stawianymi celami                              

i wymaganiami, 

d. zatwierdzania programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

e. reprezentowania uczniów szkoły we wszystkich  sprawach uczniowskich wobec 

organów szkoły, 

f. angażowania społeczności uczniowskiej do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły, 

g. rozstrzygania sporów między uczniami i zapobiegania konfliktom na terenie szkoły, 

h. podejmowania zadań, mających na celu oddziaływanie na uczniów, sprawiających 

trudności wychowawcze i łamiących obowiązujące normy, 

i. organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

j. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu    

z dyrektorem szkoły 

k. współdziałania w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej, 

l. zgłaszania kandydatów do funkcji szkolnego rzecznika praw ucznia, 

m. reprezentowania interesów uczniów przez szkolnego rzecznika praw ucznia, 

n. dysponowania środkami finansowymi Samorządu, 

o. podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
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§ 6 

 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek: 

a. kontrolować przestrzeganie praw i norm obowiązujących w szkole, 

b. występować w sprawach ucznia związanych z działalnością szkoły, 

c. zapewnić pomoc uczniom  mającym problemy w nauce, 

d. przedstawić sprawozdanie społeczności uczniowskiej  ze swojej działalności, 

e. przedstawić sprawozdanie Radzie Pedagogicznej ze swej działalności. 

 

 

Rozdział 5 

Władze i organy  Samorządu Uczniowskiego 

 

    § 7 

 

1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy: 

1) samorząd klasowy w składzie: 

a. przewodniczący klasy, 

b. zastępca przewodniczącego, 

c. skarbnik.  

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:  

a. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,  

b. zastępca przewodniczącego, 

c. sekretarz, 

d. koordynator sekcji, 

e. członkowie. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Na czele Zarządu SU stoją: 

a. przewodniczący/a, 

b. zastępca przewodniczącego, 

c. skarbnik, 
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d. sekretarz  

e. koordynator sekcji, 

      wybierani  spośród tych uczniów, którzy w wyborach do władz SU uzyskają najwięcej   

      głosów. 

4. Przewodniczący Zarządu SU jest jednocześnie przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych. 

5. Członek Zarządu  SU może być skreślony z listy Zarządu SU. 

6. Każdorazowo powołuje się sekcje samorządowe, w zależności od potrzeb.  

7. Na terenie Szkoły działają sekcje: imprez, dekoracyjna, porządkowa oraz rada 

wolontariatu. 

8. Funkcje  przewodniczących sekcji samorządowych pełnią dobrowolnie uczniowie, 

którzy  w wyborach do władz SU uzyskali mniej głosów niż członkowie Zarządu. 

9. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu. 

10. Opiekunów sekcji samorządowych oraz rady wolontariatu wybierają: Zarząd SU oraz 

przewodniczący sekcji  spośród wszystkich nauczycieli. 

                                         

§ 8 

 

1. Terminy i tematykę zebrań Zarządu  Samorządu Uczniowskiego ustala przewodniczący  

w porozumieniu z opiekunem Samorządu. 

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu odbywa się nie później niż 7 dni po 

wyborach. 

3. Zebrania są prowadzone przez przewodniczącego SU, jego zastępcę, lub innego członka 

Zarządu  przez niego upoważnionego. 

4. W zebraniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone z głosem doradczym. 

5. Zebrania Zarządu SU są protokołowane. 

6. Zebrania Zarządu SU są otwarte dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

 

                                                                         § 9 

 

     1.Członek Zarządu SU może być skreślony z listy Zarządu SU w przypadku, gdy: 

a. ma powyżej 60% nieobecności na spotkaniach Zarządu SU w ciągu semestru, 

b.  nie wypełnia swoich obowiązków, 
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c. dopuścił się poważnego przewinienia względem regulaminu uczniowskiego lub 

Statutu Szkoły, 

2. W przypadku wykluczenia jednej z osób z Zarządu SU, powołuje się ucznia, który  

w wyborach do władz SU znalazł się na pierwszej pozycji na liście kandydatów, 

którzy nie weszli do Zarządu SU.  

 

Rozdział 6 

Gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi 

 

§ 10 

 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może posiadać własne fundusze, które służą do 

finansowania jego działalności. 

2. Dysponentem funduszów jest Zarząd SU w porozumieniu z Opiekunem.  

3. Fundusze samorządu mogą być tworzone:  

a.  z prowizji uzyskanych z akcji charytatywnych (o ile organizator określi to w umowie), 

b.  z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, np. dyskotek szkolnych, 

c.  ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców i sponsorów.  

4. Wszystkie rozchody i przychody są dokładnie odnotowywane. W dokumentacji finansowej      

są wszystkie rachunki zakupów dokonanych przez SU lub dowody przekazania funduszy 

samorządowych na konkretny cel. 

5. Nad gospodarowaniem środkami finansowymi przez Zarząd SU czuwa opiekun.  

                                                              

Rozdział 7 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 11 

1. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym uczniom swoją pomocą i doświadczeniem                

w zakresie samorządowej działalności w szkole.  

2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Zarządu  SU.   
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Rozdział 8 

Ordynacja wyborcza 

                                                                         § 12 

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu 

Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie 

i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

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

nie później niż do 17 października. 

4. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu  

z opiekunem SU i przedstawicielami klas – ustępująca Rada SU. 

5. Prawo głosowania w wyborach posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły. 

6. Prawo kandydowania na: 

a. stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń  

i uczennica szkoły, 

b. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej. 

7. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą 

przedstawiciele klas IV – VIII. 

8. Członkami Komisji Wyborczej zostają uczniowie zaproponowani przez Opiekuna SU, 

w porozumieniu z wychowawcami klas. 

9. Uczniowie, którzy podejmą się pracy w komisji, na czas wyborów są zwolnieni            

z lekcji. 

10. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

b. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów, 

c. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału  

w wyborach, 

d. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

e. przygotowanie  list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego, 

f. przeprowadzenie wyborów, 

g. obliczenie głosów, 

h. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 

i. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 
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11. Kandydaci do władz SU zgłaszają się sami, bądź zgłaszani są przez klasy. 

12. Wybory odbywają się w wyznaczonym miejscu (hol na parterze szkoły) i trwają       

od pierwszej godziny lekcyjnej do ostatniej. 

13. W czasie wyborów przy stole komisji musi znajdować się co najmniej trzech jej 

członków.  

14. Kandydat do SU zgłasza się do Przewodniczącego Komisji Wyborczej i pobiera „Listę 

poparcia”. W ciągu tygodnia zbiera min. 15 podpisów popierających go uczniów  

z różnych klas. 

15. Po upływie wyznaczonego terminu komisja wyborcza weryfikuje złożone listy i ustala 

listę kandydatów.  

16. Po ogłoszeniu listy kandydatów rozpoczyna się kampania wyborcza, trwająca przez 

dwa tygodnie. W tym czasie kandydaci mają prawo prezentować swoje programy 

społeczności szkolnej (plakaty, ulotki, spotkanie przedwyborcze, itp.). 

17.  W przypadku prowadzenia nieuczciwej kampanii wyborczej kandydat do zarządu 

zostanie skreślony z listy kandydujących. 

18. W przeddzień głosowania oraz w dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza. 

19. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie na kartkach do głosowania jednego 

nazwiska (należy postawić znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata). 

20. Równolegle do wyborów do zarządu SU odbywają się wybory Opiekuna samorządu. 

21. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie jednego nazwiska na liście nauczycieli 

pracujących w szkole. 

22. Prawo do głosowania mają zarówno nauczyciele, jaki i pracownicy szkoły. 

23. Uczniowie, którzy w wyniku przeprowadzonych wyborów otrzymali największe 

poparcie, wchodzą w skład nowego Zarządu SU. 

24. Nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów, zostaje opiekunem nowego SU. 

25. Kadencja Zarządu SU oraz Opiekuna SU trwa do czasu następnych wyborów,  

w następnym roku szkolnym. 

 

                                                            Rozdział 9 

                                 Postanowienia końcowe, zmiana regulaminu 

                                                                       § 13 

1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.  
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2. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu Zarządu SU mogą być zgłaszane przez 

członków Zarządu SU, klasę, organizację działającą w szkole, dyrekcję szkoły. 

3. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych 

przepisów. 

4. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Zarządu. O treści 

zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Zarządu muszą być poinformowani na piśmie 

dwa tygodnie przed tym posiedzeniem. Ponadto treść tych poprawek musi być 

wywieszona na tablicy samorządu.  

5. Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane przy obecności i udziale wszystkich członków  

Zarządu. 

6. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd SU i akceptacji Dyrektora 

szkoły.  

 


