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Rozdział I 
Postanowienia ogólne. 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  
4. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun. 
5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
6. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wnioski we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich 
praw uczniów jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi 
celami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo do rozwoju własnych zainteresowań, 
d) prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu. 

 
Rozdział II 

Organy Samorządu Uczniowskiego. 
 

1. Organami Samorządu są: 
1.1 Samorząd Klasowy w składzie: 

a) przewodniczący 
b) zastępca przewodniczącego  
c) sekretarz  
d) skarbnik 

Do zadań Samorządu Klasowego należy: 
• reprezentowanie klasy na zewnątrz, 
• rozwiązywanie wraz z wychowawcami problemów w klasie, 
• organizowanie życia klasy. 

1.2 Rada Samorządu, którą tworzą przewodniczący klas. 
Do zadań Rady Samorządu należy: 

• opracowanie i przedstawienie planu pracy Samorządu w porozumieniu  
z opiekunem Samorządu, 

• wspieranie bieżącej pracy Samorządu, 
• wybieranie Komisji Wyborczej w porozumieniu z opiekunem Samorządu. 

1.3 Zarząd Samorządu składający się z: 
a) Przewodniczącego Szkoły 

Do zadań Przewodniczącego Szkoły należy: 
• reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców  

( według potrzeb), 
• kierowanie pracą Samorządu, 
• sterowanie współdziałaniem Samorządu Uczniowskiego i Samorządu 

Klasowego, 
• reprezentowanie uczniów na apelach i akademiach okolicznościowych  

w szkole i poza szkołą. 
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b) Zastępcy Przewodniczącego 
Do zadań Zastępcy Szkoły należy: 

• wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających  
z jego funkcji. 

c) Sekretarza 
Do zadań Sekretarza należy: 

• prowadzenie dokumentacji Samorządu (protokoły z posiedzeń), 
• nadzorowanie przeprowadzanych akcji charytatywnych na terenie szkoły, 
• aktualizowanie gazetki okolicznościowej Samorządu. 
d) Przewodniczących Sekcji  

 Przewodniczący tworzą swoje trzyosobowe sekcje w oparciu o kontakty koleżeńskie 
spośród osób, które chcą i potrafią działać w komisjach. Powołane sekcje mogą mieć 
charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny). 
Do zadań Sekcji Informacyjnej należy: 

• informowanie uczniów szkoły o akcjach charytatywnych, dyskotekach, 
konkursach, zawodach sportowych przeprowadzanych na terenie szkoły i poza 
nią. 

• współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych, akademii, apeli, pomoc 
w przygotowywaniu rekwizytów. 

Do zadań Sekcji Gospodarczej należy: 
• pomoc w zliczaniu pieniędzy z akcji charytatywnych, sortowanie darów 

rzeczowych, pomoc w sprzedaży rzeczowej np. owoców, ciast w celu 
pozyskiwania funduszy dla klasy lub szkoły, 

• organizowanie loterii fantowych. 
1.4 Komisja Rewizyjna 

W skład komisji wchodzi dwóch członków wybieranych spośród Rady Samorządu. Jest ona 
podstawowym organem kontroli wewnętrznej. 

Do zadań Komisji rewizyjnej należy: 
• kontrolowanie pracy Zarządu Samorządu, 
• uczestniczenie w zebraniach rady i Zarządu Samorządu, czuwanie nad 

prawidłowym przebiegiem głosowania. 
 

Rozdział III 
Tryb przeprowadzania wyborów i kadencja władz 

 
1. W wyborach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie od klasy czwartej Szkoły 

Podstawowej. 
2. Wybory odbywają się co roku w ostatnich dniach września. 
3. Do Zarządu Samorządu kandydują uczniowie wybierani przez klasę wraz  

z wychowawcą w ilości 3 uczniów z dwóch najstarszych klas szkoły oraz po dwóch 
uczniów z kl. IV-VI, mogą to być również członkowie Samorządu Klasowego.  

4. Kandydat do Samorządu powinien: 
a) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym, 
b) umieć współpracować w grupie, 
c) umieć podejmować decyzje, negocjacje, 
d) chętnie działać na rzecz uczniów, 
e) posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania,  
f) nie mieć problemów w nauce. 
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5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której 
kandydaci na ulotkach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie 
oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie. Każdy kandydat może prowadzić 
swoją kampanię promocyjną. 

6. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez opiekuna i Radę 
Samorządu, składająca się z 3 osób.  

7. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 
a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
b) przygotowanie wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów, 
d) sporządzenie protokołu, 
e) ogłoszenie wyników wyborów. 

8. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom od klasy czwartej. 
9. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa tzw. „mąż zaufania” w ilości  

1 osoby. 
10. Wybory do Zarządu Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący 

sposób: 
10.1 Głosowanie odbywa się w budynku szkoły. 
10.2 Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania oraz 

karty do głosowania. Nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku 
alfabetycznym. 

10.3 Na podstawie listy obecności uczniów komisja wyborcza wydaje karty do 
głosowania. Odebranie karty, uczeń potwierdza podpisem na liście. 

10.4 Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania, przy nazwisku 
kandydata znaku X. 

10.5 Głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona, nieczytelna, wyborca nie 
zagłosował na nikogo lub na więcej niż 1 kandydata. Poza tym jeśli na karcie są 
skreślenia lub poprawki. 

10.6 Wyborcy wrzucają głosy do opieczętowanej urny. 
10.7 Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu 

głosowania. 
10.8 Po podliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem 

stanowiący dowód przeprowadzenia wyborów. 
10.9 Członkami Zarządu Samorządu zostaje wybranych 7 kandydatów, którzy 

uzyskali największą ilość głosów. Lista członków Zarządu Samorządu zostaje 
wywieszona na tablicy ogłoszeń. 

10.10 W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, zwiększa 
się liczbę członków Zarządu Samorządu. 

10.11 Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza. 
10.12 Skład Zarządu Samorządu może zostać taki sam jak przy głosowaniu tajnym 

uczniów szkoły lub wybrany spośród członków kandydujących do Samorządu  
w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym może zostać tylko taka osoba, która 
jest uczniem jednej z dwóch najstarszych klas szkoły. 

10.13 Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i uczestniczy w nich opiekun 
Samorządu. 

11. Przewodniczący Sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród pozostałych osób 
kandydujących do Samorządu w głosowaniu jawnym. 

12. Składy sekcji są wybierane przez Przewodniczących sekcji. 
13. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny. 
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14. Kadencja opiekuna trwa 2 lata. Wyboru opiekuna dokonują uczniowie Szkoły 
Podstawowej w głosowaniu tajnym, spośród wszystkich nauczycieli pracujących  
w w/w klasach, na początku września. 

15. Rzecznik Praw Ucznia może być powołany na okres dwóch lat. Rzecznikiem może 
być: uczeń, nauczyciel lub uczeń i nauczyciel. 

 
Rozdział IV 

Zadania Opiekuna Samorządu 
 
Do zadań opiekuna Samorządu należy: 

1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu. 
2. Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobieganie 

konfliktom między uczniami a nauczycielem. 
3. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich. 
4. Prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych. 
5. Opracowanie planu pracy Samorządu na bieżący rok szkolny, w porozumieniu z Radą 

Samorządu. 
6. Pomoc członkom Rady Samorządu w wyborze Komisji Wyborczej. 
7. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdania z działalności 

Samorządu. 
8. Pomoc uczniom o niskiej samoocenie, którzy nie lubią samych siebie, pragną 

naśladować kogoś innego, są zagubieni, mają trudności z wyrażaniem swojego zdania. 
9. Wspieranie młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia. 
10. Współpraca opiekuna z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. 

 
Rozdział V 

 Działalność gospodarcza Samorządu 
 

1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego 
działalności. 
1.1. Dochody uzyskane ze zorganizowanych przez Samorząd imprez: 

a) bilety wstępu na dyskotekę, 
b) sprzedaż gadżetów walentynkowych np. serduszek, kartek itp. 
c) sprzedaż ciasta i owoców , 
d) sprzedaż wody i pieczywa, 
e) loteria fantowa i inne. 
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Rozdział VI 
Zasady wprowadzania zmian w Zarządzie Samorządu  

i Regulaminie Samorządu 
 

1. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek opiekuna Samorządu i Rady Samorządu 
może dojść do odwołania Zarządu, lub jego członków w głosowaniu jawnym 
większością głosów. 

2. Rażącym zaniedbaniem jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających  
z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem Samorządu, ośmieszanie 
pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, a także 
zachowanie niegodne ucznia (picie alkoholu, palenie papierosów). 

3. Wnioski o dokonywanie zmian w regulaminie Samorządu mogą być składane do 
Przewodniczącego Szkoły i opiniowane przez opiekuna, a rozpatrywane na 
najbliższym zabraniu Zarządu Samorządu. 

 
Rozdział VII 

Dokumentacja Samorządu 
 

1. Dokumentacja Samorządu obejmuje: 
1.1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
1.2. Roczne plany pracy. 
1.3. Zeszyt protokołów. 
1.4. Rozliczenia finansowe. 

 
Rozdział VIII 

Przepisy końcowe 
 
1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron. 

2. Regulamin Samorządu jest uchwalony w głosowaniu jawnym na zebraniu Zarządu 
Samorządu. 

3. Zebrania Zarządu Samorządu zwołuje przewodniczący lub opiekun. 
4. Na wniosek uczniów, opiekunów i Dyrektora Szkoły można dokonać zmian lub 

uzupełnień regulaminu. 
5. W sprawach spornych Zarząd Samorządu oraz opiekunowie odwołują się do Dyrektora 

szkoły. 
6. Sposób udostępniania regulaminu ustala opiekun w porozumieniu z Zarządem 

Samorządu. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 


