
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

§ 1. 

1. W Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino działa Samorząd 

Uczniowski, będący reprezentacją ogółu uczniów, zwany dalej Samorządem Uczniowskim. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, którzy wybierają swoich przedstawicieli 

do Zarządu w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim. 

§ 2. 

1. Samorząd klasowy tworzy zespół uczniów danego oddziału i wybiera swoich przedstawicieli 

w głosowaniu równym i powszechnym. 

2. Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Zarządem SU są: 

a) Przewodniczący Samorządu Klasowego 

b) Zastępca Przewodniczącego 

c) Sekretarz 

d) Skarbnik. 

3. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest walne zebranie ogółu uczniów. 

4. Samorząd na co dzień reprezentowany jest przez Zarząd SU wybierany przez ogół uczniów. 

5. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

c) Sekretarz Samorządu Uczniowskiego 

d) Skarbnik Samorządu Uczniowskiego 

e) 3 członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

6. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny. 

7. W wyborach ma prawo kandydować każdy uczeń. Kandydaci mają prawo do przeprowadzenia 

swojej kampanii wyborczej. Dzień przed głosowaniem obowiązuje cisza wyborcza. 

8. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Przewodniczących Samorządów 

Klasowych, składająca się z minimum 4 osób (po jednym przedstawicielu grupy wiekowej IV – 

VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego). 

9. Uczeń oddający głos musi posiadać ważną legitymację uczniowską. 

10. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim. 



§3 

Przebieg wyborów 

1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły. 

2. Komisja Wyborcza otrzymuje od Dyrektora szkoły listy uczniów uprawnionych do głosowania.  

3. Na podstawie tych list i za okazaniem legitymacji szkolnej wydaje karty do głosowania. 

Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście. 

4.  Wyboru członka ZSU dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, znaczka „X” przy 

nazwisku jednego kandydata. 

5.  Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest 

oddany na więcej niż jednego kandydata. 

6.  Karty zbierane są do opieczętowanej urny. 

§4 

Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników  

1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania. 

2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji. 

3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby niebędące 

członkami Komisji. 

4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód 

przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów bezzwłocznie po wyborach. 

5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków 

Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone. 

6. Członkami ZSU zostaje wybranych siedmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów.  

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę 

członków Zarządu SU. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza. 

8. W ciągu tygodnia od zakończenia wyborów, członkowie ZSU dokonują z pośród swojego grona 

wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika ZSU. 

§5 

Obowiązki komisji wyborczej 

1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:  



1.1. Ustalenie sposobu przyjęcia zgłoszeń od kandydatów. 

1.2. Rozpowszechnienie informacji o wyborach wśród uczniów. 

1.3. Przygotowanie wyborów. 

1.4.  Przeprowadzenie wyborów. 

1.5. Sporządzenie protokołu. 

1.6. Ogłoszenie wyników wyborów. 

§ 6 

1. Samorząd Uczniowski działa kolegialnie. 

2. Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwoływane są raz w miesiącu lub w miarę 

potrzeb, na wniosek Przewodniczącego lub Opiekuna SU. 

3. Wszelkie decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

członków. 

4. W zebraniach z głosem doradczym mogą brać udział: dyrektor szkoły, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele 

organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły. 

§ 7 

1. Opiekunów Samorządu Uczniowskiego (co najmniej 2 nauczycieli) wybierają uczniowie 

w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. 

2. Uczniowie dokonują wyboru Opiekunów SU co dwa lata. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie: 

 czuwać nad całokształtem prac Samorządu, 

 pośredniczyć między uczniami a nauczycielami, 

 doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie, 

 pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

§ 8 

1. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny oraz sporządza dwa razy 

do roku sprawozdanie z działań. 

2. Samorząd  może tworzyć organizacje działające według regulaminu zgodnego ze statutem 

szkoły. 

§ 9 

1. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 



 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem, 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 10 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych. 

2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych władz 

rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków nauki. 

4. Współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku 

i rozrywki. 

5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce. 

7.  Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami 

a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłoszenie go do dyrektora 

szkoły. 

8. Dbanie o dobre imię szkoły. 

§ 11 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

1. Zatwierdzanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

2. Przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. 



3. Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju. 

4. Opiniowanie w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

5. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole. 

6. Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zebranie 

Przewodniczących Samorządów Klasowych. 

2.  Regulamin SU i postanowienia SU nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

 


