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REGULAMIN SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W RADOMIU 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
3. W niniejszym regulaminie zamiennie używane są nazwy: Samorząd Uczniowski – SU, 

Mini Samorząd Uczniowski – MSU. 

Struktura Samorządu Uczniowskiego 

§ 2. 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Ogólne zebranie samorządów klasowych klas IV – VIII, 
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego,  
3) Przewodniczący Samorządu, 
4) Rada Wolontariatu, 
5) Członkowie Mini Samorządu Uczniowskiego, 
6) Organami pomocniczymi są Samorządy Klasowe. 

2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu Szkolnego – reprezentuje SU wobec Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców, kieruje pracą SU, organizuje współdziałanie SU z 
samorządami klasowymi,  

2) Zastępca – wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach,  
3) Sekretarz – dokumentuje pracę SU oraz prowadzi protokoły z zebrań SU,  
4) Skarbnik – odpowiada za rachunkowość SU,  
5) Członkowie: 1 – 4 osoby, 
6) Rada Wolontariatu: 2 – 4 osoby, 
7) Delegaci Mini Samorządu Uczniowskiego klas I – III: 2 – 4 osoby. 

Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

§ 3. 

1. Wybory muszą odbyć się do końca września danego roku szkolnego – odrębnie  dla 
klas IV – VIII i klas I – III. 

2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 23. 

3. Termin wyborów ustala Opiekun SU – informacja o terminie wyborów musi być 
podana oficjalnie co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Zasady przeprowadzania wyborów w klasach I – III określa § 8, w klasach IV – VIII § 4. 
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§ 4. 

1. Kandydatem do Zarządu SU może być każdy uczeń klas IV - VIII, który ma co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania i uzyska poparcie wychowawcy. 

2. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę do opiekuna SU w formie pisemnej. Zawiera w 
niej informacje: imię i nazwisko, klasa oraz zgoda wychowawcy. 

3. Okres zgłaszania kandydatów trwa pięć dni od daty ogłoszenia terminu wyborów. 
4. Kampania wyborcza rozpoczyna się po sporządzeniu listy kandydatów i trwa do dnia 

wyborów. 
5. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU, a nadzór sprawuje 

Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi troje uczniów losowo wybranych przez 
opiekuna. 

6. Uczniowie wchodzący w skład komisji nie mogą kandydować do Zarządu SU. 
7. Zadaniem Komisji Wyborczej jest:  

 przygotowanie wyborów – lista głosujących, karty do głosowania, lokal 
wyborczy, 

 przeprowadzenie wyborów, 

 przeliczenie głosów, 

 sporządzenie protokołu, 

 ogłoszenie wyników. 

8. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w głosowaniu otrzymują kartę do głosowania  z 
nazwiskami kandydatów, oddają po jednym głosie na wybranego przez siebie ucznia 
stawiając znak „x” przy wybranym nazwisku. 

9. Głos uważa się za nieważny gdy:  

 karta oddana jest bez skreśleń, 

 na karcie jest więcej niż jedno skreślenie. 

10. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi od 7 do 12 uczniów klas IV - VIII, 
którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz Delegaci Mini Samorządu 
Uczniowskiego.  

11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymuje tę samą liczbę głosów, o 
wyniku końcowym decyduje Opiekun SU z Komisją Wyborczą. 

12. Wyniki wyborów ogłoszone zostają przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, nie 
później niż w ciągu 7 dni po wyborach. 

13. Po ogłoszeniu wyników wybrany Zarząd spotyka się i konstytuuje. 
14. Wybrana Rada Wolontariatu ustala własne zasady i plan działania, ale spójne z 

regulaminem ogólnym Samorządu Uczniowskiego (zadania w odrębnym rozdziale). 
15. Kadencja Zarządu SU trwa 1 rok. 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 5. 

1. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim z ramienia Rady Pedagogicznej sprawuje 
nauczyciel wybrany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.  

2. Wybory musza odbyć się na pierwszym spotkaniu nowego Zarządu SU. 
3. Wybory prowadzone są przez dotychczasowego opiekuna lub przez nauczyciela 

wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły. 
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4. Każda z osób Zarządu SU ma prawo zgłosić kandydaturę nauczyciela na opiekuna SU 
po wcześniejszym uzyskaniu od tego nauczyciela zgody. 

5. Głosowanie jest jawne, można wybrać od jednego do trzech nauczycieli. 
6. Ustala się listę zgłoszonych nauczycieli. 
7. Każda osoba z Zarządu SU może oddać maksymalnie 3 głosy, ale każdy na innego 

nauczyciela. 
8. Nauczyciel, który ma największe poparcie zostaje Opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego, a dwoje pozostałych zostają wspomagającymi opiekuna. 
9. Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok i kończy w momencie wyboru opiekuna na 

następną kadencję. 
10. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich pracach Samorządu Uczniowskiego. 

 

Mini Samorząd Uczniowski 

§ 6. 

1. MSU jest formą przygotowania uczniów klas I – III do działania na rzecz społeczności 
szkolnej. Głównym celem MSU jest reprezentowanie uczniów klas młodszych, 
rozwijanie umiejętności zespołowego działania, integrowanie środowiska szkolnego, 
kultywowanie i wzbogacanie tradycji.  

2. Opiekunowie MSU czuwają nad całokształtem prac samorządu, pośredniczą między 
uczniami, dyrekcją i innymi nauczycielami oraz wspomagają inicjatywy uczniów. 

Postanowienia ogólne 

§ 7. 

1. Członkami MSU są uczniowie klas II i III. 
2. MSU wybierany jest we wrześniu na okres jednego roku. 
3. MSU pracuje według rocznego planu. Plan działań MSU sporządzany jest na każdy rok 

szkolny przez opiekunów samorządu przy współudziale nowo wybranych członków. 
4. MSU informuje społeczność szkolną o swoich poczynaniach przez zamieszczanie 

wiadomości w gablocie i na stronie internetowej szkoły oraz odnotowuje je w kronice 
MSU. 

5. Członkowie MSU zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach oraz działaniach 
MSU. 

6. Opiekunami MSU są nauczycielki wyznaczone przez Dyrektora Szkoły. 
7. Podsumowania pracy MSU dokonują opiekunowie w ostatnim miesiącu roku 

szkolnego. 

Ordynacja wyborcza 

§ 8. 

1. Wybory do MSU odbywają się we wrześniu spośród uczniów klas II i III wytypowanych 
przez zespoły klasowe (z każdej klasy po pięciu przedstawicieli). 

2. Do MSU powołanych zostaje 12 uczniów z największą liczbą głosów. 
3. Wybory przeprowadza się w sposób równy, tajny i powszechny. 
4. MSU wybiera 2 – 4 delegatów do Zarządu SU na pierwszym zebraniu po wyborach. 
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Zasady pracy Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

§ 9. 

1. Zarząd SU spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy do roku. 
2. Z każdego spotkania sporządza się protokół. 
3. Na ostatnim spotkaniu w danym roku szkolnym ustala się pełniącego obowiązki 

przewodniczącego w następnym roku szkolnym do czasu wyborów do SU, o ile 
obecny przewodniczący czy zastępca w bieżącym roku szkolnym kończą naukę w 
szkole. 

4. Decyzje podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

5. Zmiany w składzie Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą być dokonywane tylko w 
wyjątkowo uzasadnionych wypadkach (osobista rezygnacja, rażące naruszenie zasad 
obowiązujących w szkole). 

 

§ 10. 

1. Zarząd Samorządu prowadzi dokumentację: 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 
2) Roczny plan pracy SU, 
3) Zeszyt protokołów. 

§ 11. 

1. Przedstawicielami Samorządów Klasowych współdziałających z Zarządem są: 

1) Przewodniczący Samorządu Klasowego, 
2) Zastępca Przewodniczącego, 
3) Sekretarz. 

§ 12. 

1. W spotkaniach Zarządu Samorządu, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą brać udział: 

1) Dyrektor Szkoły, 
2) Nauczyciele i inni pracownicy administracji szkoły, 
3) Rodzice (przedstawiciele Rady Rodziców), 
4) Przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły, 
5) Członkowie Mini Samorządu Uczniowskiego. 
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§ 13. 

1. Samorząd Uczniowski za pośrednictwem Zarządu może przedstawiać Radzie 
Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 

1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i 
stawianymi wymaganiami,  

2) Prawo do jasnej, umotywowanej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  
3) Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,  
4) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 
porozumieniu z innymi Organami Szkoły,  

5) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

§ 14. 

1. Pobudzanie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.  
2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do 

nauki. 
3. Współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, turystyczno- krajoznawczych oraz wypoczynku i rozrywki. 
4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do 

wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w 

środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 
6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji. 
7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar. 
8. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele. 
9. Samorząd uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny w terminie do 

dwóch tygodni od powołania zarządu SU. 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na zebraniu Zarządu Samorządu 
Szkolnego po zasięgnięciu opinii Organów Szkoły. 

2. Regulamin uchwala ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Niniejszy regulamin staje się obowiązujący z chwilą jego uchwalenia i po jego 

ogłoszeniu. 

 


