
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. W  Szkole Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia w Warszawie działa Samorząd 

Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 195 im. 

Króla Maciusia I. 

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2017r.-Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. , Statutu Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla 

Maciusia I oraz niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

§ 2 

 

1. Do głównych celów działalności SU należą: 

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

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

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów, 

5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole. 

  

Rozdział III: OPIEKUN SU 

§ 3 

 

1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. 

2. Opiekuna SU wybierają uczniowie klas III-VIII. Wybory Opiekuna SU są równe, 

tajne, bezpośrednie, powszechne.  



3. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

 

§ 4 

 

1. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 

1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

2) inspirowanie uczniów do działania, 

3) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców. 

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 

 

§ 5 

 

1. Organami SU są: 

1) Zarząd SU w składzie:  

a) Przewodniczący 

b) 2 członków 

2) Rada SU, która tworzą: 

a) Zarząd SU 

b) Samorządy klasowe 

 

§ 6 

 

1. Do kompetencji Zarządu SU należy: 

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

b. opracowanie rocznego planu działania SU, 

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

d. przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, 

opinii, sugestii członków SU. 

2. Obrady zwoływane są  przynajmniej raz w miesiącu Zarządu SU zwoływane są 

przez Przewodniczącego Zarządu. 

 



§ 7 

 

1. Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 

1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 

2). uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

3). troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

4). włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU 

 

§ 8 

 

1.Przewodniczący SU: 

1). kieruje pracą Zarządu SU, 

2). reprezentuje SU wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

innych organizacji, 

3). przedstawia uczniom, Dyrekcji, plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe 

z działalności SU, 

4). zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady SU. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje 

wskazany przez niego jeden z członków Zarządu. 

 

§ 9 

 

1. Samorządy Klasowe: 

1). identyfikują potrzeby uczniów, 

2). inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

3). informują uczniów o działalności Zarządu SU. 

2. Do obowiązków Samorządów Klasowych należy: 

1). uczestnictwo w pracach Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 

2). stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU, 

3). troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

4). włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

 



§ 10 

 

1. Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na 

żądanie co najmniej połowy członków, na prośbę opiekuna SU lub organów szkoły 

przynajmniej raz na kwartał. 

 

§ 11 

 

1. Rada SU działa kolegialnie.  

2. Decyzje Rady SU podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

3. Decyzje Rady SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne 

z prawem. 

4. Kadencja Rady SU trwa rok – najpóźniej do 15 września nowego roku szkolnego. 

5. Dopuszcza się możliwość zmiany Rady SU w przypadku: 

1) zmiany szkoły przez ucznia 

2) otrzymania przez ucznia negatywnej oceny zachowania 

3) rezygnacji ucznia z pełnionej funkcji na własna prośbę 

6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady SU 
w trakcie roku szkolnego. 

 

Rozdział IV: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 12 

 

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu 
Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów 
Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, 
przeprowadzone w głosowaniu tajnym. 



2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku 
szkolnym, nie później niż do 15 września. 

3. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń klas III-VIII 
szkoły. 

4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze): 

1) do Zarządu US i Samorządu Klasowego ma uczeń klas IV-VIII, który na koniec 
roku szkolnego poprzedzającego wybory uzyskał przynajmniej dobrą ocenę 
zachowania. 

2) na Opiekuna SU ma każdy członek Rady Pedagogicznej, który wyraził taką wolę. 

 

§ 13 

 

1. Wybory do Samorządów Klasowych odbywają w pierwszym tygodniu września, na 
pierwszych zajęciach z wychowawcami. Nie przeprowadza się wyborów w klasach I.  

2.  Kandydatury do Samorządu Klasowego mogą zgłaszać: 

1) uczniowie danego oddziału 

2) uczniowie zainteresowani  

3. Kandydaci muszą potwierdzić chęć przystąpienia do wyborów na forum zespołu 
klasowego.  
4. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa wychowawca.  
5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.  
6. Głosujący wpisują na kartkę trzy nazwiska. W przypadku większej liczby 
wpisanych nazwisk lub nie wpisaniu żadnego nazwiska głos jest nieważny.  
7. Wybrani zostają kandydaci z największą liczbą głosów.  
9. W przypadku równej liczby głosów wychowawca  przeprowadza kolejne 
głosowanie tylko na kandydatów z taką samą liczbą głosów.  
10. Wyniki wyborów wychowawca ogłasza natychmiast po zliczeniu głosów.  
 

§ 14 
 

1. Wybory Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Komisja Wyborcza, którą 
tworzy trzech niekandydujących uczniów wskazanych przez Opiekuna SU.  
2.  Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:  
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,  
2) przygotowanie wyborów,  
3) przeprowadzenie wyborów,  
4) sporządzenie protokołu,  
5) ogłoszenie wyników wyborów.  



3. Kandydatury do Zarządu SU mogą zgłaszać:  
1) zainteresowani pod warunkiem zebrania przynajmniej 30 podpisów,  
2) zespoły klasowe (najwyżej 2 kandydatów).  
4. Kandydatury na Opiekuna SU zgłaszają uczniowie. 
5. Kandydaci biorą udział w kampanii wyborczej (plakaty, ulotki, prezentacje, 
programy).  
6. Kampania wyborcza trwa tydzień.  
7. Wybory odbywają się nie później niż w tydzień po zakończeniu kampanii 
wyborczej.  
8. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu US oraz na Opiekuna 
SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.  
8. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Komisja Wyborcza 
w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście, wypełnienie karty do 
głosowania zgodnie z instrukcją oraz wrzucenie kart do głosowania do urny 
wyborczej. 
9. Głos nie jest ważny gdy zaznaczono więcej niż trzy nazwiska uczniów i więcej niż 
jedno nazwisko nauczyciela lub nie zaznaczono żadnego nazwiska.  
10. Zwyciężają 3 kandydaci spośród uczniów i jeden kandydat  spośród nauczycieli, 
którzy otrzymają największą ilość głosów.  
11. Przewodniczącym SU zostaje uczeń z największą liczbą oddanych głosów.  
12.W przypadku jednakowej liczby głosów przeprowadza się dodatkową turę 
wyborów w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników przez Komisję Wyborczą.  
13. Wyniki liczenia głosów Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym 
następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania, liczba wydanych 
kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba 
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

 
Rozdział V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 15 

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Rady SU na wniosek 
Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy 
członków Rady SU w głosowaniu jawnym. 

2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie  z dniem 13 września 2017 r. 


