
 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 59  

im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory te są  równe, tajne, powszechne, 

bezpośrednie i większościowe. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów. 

 

II. Organy Samorządu. 

1. Organami Samorządu są: 
 

a) Rada  SU wybierana przez uczniów klas IV-VIII 

b) Samorządy Klasowe wybierane przez uczniów danej klasy 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 
 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego 

c) pozostałych przedstawicieli Samorządów Klasowych 

3. O liczebności samorządów klasowych decydują uczniowie danej klasy. 
 

III. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) opracowuje, lub wprowadza zmiany do regulaminu SU, uchwalanego przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, 



b) koordynuje i organizowanie działania uczniowskie, 

c) opracowuje program prac Samorządu w oparciu o konsultacje uczniowskie, 

d) kieruje bieżącą pracą Samorządu, 

e) reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią, 

f) informuje o prawach i obowiązkach ucznia, 

g) gromadzi środki finansowe do realizacji celów statutowych, 

h) organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły, 

i) przeprowadza wybory opiekuna SU, oraz Rzecznika Praw Ucznia. 

 

2. Przewodniczący Rady SU: 

a) reprezentuje szkołę i Samorząd Uczniowski, 

b) kieruje pracą Rady SU, 

c) przydziela zadania poszczególnym przedstawicielom, 

d) organizuje współpracę Rady SU z Samorządami Klasowymi, 

e) jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas IV– VIII Szkoły 

Podstawowej. 

 

3. Zastępca Przewodniczącego SU: 

a) wraz z Przewodniczącym SU reprezentuje szkołę, 

b) zastępuje Przewodniczącego SU w przypadku jego nieobecności, 

c) wraz z Przewodniczącym SU kieruje pracą Rady SU, 

d) jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas IV – VIII Szkoły 

Podstawowej. 

 

4. Przedstawiciele Samorządów klasowych: 

a) identyfikują potrzeby uczniów, 

b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w szkole, 

c) informują uczniów o działalności Rady SU. 

 

5. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale 

współpracuje z Zarządem poprzez opiekuna Samorządu. 

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 



d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

9. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

10. Decyzje Samorządów klasowych oraz Rady SU mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły, gdy są 

sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

 

IV. Zasady wyborów  organów  Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów klasowych, według zasad ustalonych w 

danej klasie. Wyłonieni przedstawiciele wszystkich klas IV-VIII zostają członkami Rady Samorządu 

Uczniowskiego 

2. Wybory do SU przeprowadza Komisja Wyborcza złożona z przedstawicieli uczniów  klas IV-VIII nie 

kandydujących w wyborach powoływana przez opiekuna SU. 

3. Do zadań komisji wyborczej należy: 

a) sporządzenie kalendarium wyborczego  

b) sporządzenie listy wyborców, czyli listy wszystkich uczniów i uczennic, 

c) zatwierdzenie kandydatur, oraz stworzenie list kandydatek i kandydatów, 

d) Wyłonienie kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego, oraz Rzecznika Praw Ucznia 

e) zapewnienie wszystkim uczniom i uczennicom rzetelnej informacji o zasadach kandydowania i 

głosowania w wyborach przedstawicieli samorządu uczniowskiego, 

f) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej i reagowanie w przypadku naruszenia zasad. 

ustalonych w ordynacji wyborczej- w tym zakazu agitacji wyborczej w dniu wyborów, 

g) przygotowanie kart do głosowania, 

h) czuwanie nad przebiegiem wyborów, 

i) liczenie głosów, 

j) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników, 

k) wyjaśnianie ewentualnych skarg dotyczących łamania przepisów wyborczych. 

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

5. Ordynacja wyborcza: 

a) organy Rady Samorządu Uczniowskiego oraz opiekun SU i Rzecznika Praw Ucznia wybierani są co 

roku nie później niż do 30 września 

b) prawo do głosowania ( czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły 

 

 



c) prawo kandydowania ( bierne prawo wyborcze)na : 

 stałego członka zarządu posiada każdy uczeń szkoły po przedstawieniu listy z podpisami 

min.35 uczniów szkoły 

 przedstawiciela samorządu klasowego- posiada każdy uczeń danej klasy 

 opiekuna SU, Rzecznika Praw Uczniów posiada każdy członek rady pedagogicznej 

d) wybory samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku 

szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. 

e) termin wyborów do zarządu SU ogłasza przewodniczący SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W 

danym roku szkolnym wybory nie mogą się odbyć później niż 30 września. 

f) wybory do zarządu SU, oraz opiekuna i Rzecznika Praw Uczniów przeprowadza komisja wyborcza 

g) szkolna komisja wyborcza powoływana jest na trzy tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły 

terminem wyborów, 

h) kandydaci na 10 dni przed terminem wyborów powinni przedstawić komisji wyborcze listy z 35 

podpisami. 

i) przebieg wyborów: 

 kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym terminem 

wyborów i według zasad określonych przez szkolną komisję wyborczą. Kampania 

wyborcza kończy się dwa dni przed terminem wyborów. 

 na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu, oraz na opiekuna SU i 

Rzecznika Praw Ucznia umieszczone są w kolejności alfabetycznej 

 wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy nazwisku 
kandydata. 

 W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie 

sporządzają oni i podpisują protokół informujący o liczbie oddanych głosów. 

 

j) funkcja Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi , który uzyskał największą liczbę głosów, 

k) funkcja Zastępcy Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi , który uzyskał drugi najlepszy 

wynik w głosowaniu, 

l) opiekunem SU, oraz Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

m) jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w podzieleniu 

mandatów, szkolna komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

n) W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci wyborcy mogą zgłaszać do komisji wyborczej 

skargi dotyczące przebiegu wyborów. Skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i 

nazwisko osoby składającej. 

o) komisja ma obowiązek rozpatrzenia skargi w ciągu 2 dni. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń 

przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na wynik wyborów, komisja po konsultacjach z dyrekcją, 

może uznać wybory za nieważne. 



V. Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego. 

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny. 

2. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiany szkoły, itp.) automatycznie przestaje on 

być członkiem Samorządu i jego władz. 

3. W przypadku łamania regulaminów szkolnych przez przedstawiciela władz SU może on zostać 

odwołany ze swojego stanowiska w wyniku tajnego głosowania, zwykłą większością głosów, w jego 

miejsce zarząd SU powołuje osobę pełniącą obowiązki. 

 

VI. Opiekun Samorządu 

1. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

2. Rolą opiekuna jest : 

a) doradzanie i pomaganie SU w realizacji jego zadań, 

b) motywowanie do działań i podejmowania samodzielnych inicjatyw przez uczniów, 

c) rozpowszechnianie wiedzy o działaniach samorządu w szkole, 

d) dążenie do jak najszerszej samodzielności i niezależności samorządu, 

e) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i  Radą Pedagogiczną. 

 

VII. Rzecznik Praw Uczniów 

1. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

2. Rolą Rzecznika Praw Ucznia jest: 

a) stanie na straży przestrzegania praw ucznia 

b) posiadanie wiedzy na temat praw ucznia i aktów prawnych których są one zawarte 

c) rozpowszechnianie wiedzy na temat praw ucznia 

d) podejmowanie interwencji 

e) działanie zgodnie z zasadą poufności, zapewniając tym samym uczniom poczucie 

bezpieczeństwa 

 

VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

1. Regulamin Rady SU. 

2. Protokoły Rady SU. 

3. Roczny plan pracy Rady SU. 

4. Strona internetowa - zakładka SU. 

5. Dokumentacja wpływów i wydatków. 

6. Sprawozdanie z rocznego planu pracy SU. 

 

 



VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie przyjmują regulamin SU i mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego. 

2. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są opiekun SU i przewodniczący SU. 

3. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Rada SU. 

4. Wszystkie decyzje zatwierdzane są zwykła większością głosów w obecności połowy osób uprawnionych 

do głosowania. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły. 

6. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunami SU. 


