
Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu 

 

Na podstawie: art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

 

§I 

Postanowienia ogólne 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Organami samorządu są:  

1) Zarząd SU, wybrany spośród uczniów klas 5-7 

2) Gabinet Cieni SU, pełniący funkcję wspierającą Zarządu SU, 

wybierany w wyborach powszechnych do Samorządu Uczniowskiego 

3) Rada SU składająca się z przewodniczących wszystkich klas 

5. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym.  

6. Zarząd SU jako reprezentant społeczności uczniowskiej przedstawia 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , 

celem i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wybrania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU; 

7. Kadencja organów SU trwa 1 rok. 

 

§II 

Zadania Zarządu SU 

 

1. Zarząd SU organizuje pracę Samorządu Uczniowskiego, reprezentuje go 

przed nauczycielami i dyrekcją szkoły. 



2. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.  

3. Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska. 

4. Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły. 

5. Organizuje działalność kulturalną, sportową i oświatową w zależności od 

potrzeb i zgodnie z możliwościami. 

6. Zgłasza uczniów do wyróżnień, nagród, a także kar. 

 

 

§III 

Zadania Opiekunów SU 

 

Opiekunowie samorządu są rzecznikami praw ucznia i: 

1. Czuwają nad całokształtem prac samorządu. 

2. Zwołują zebrania samorządu. 

3. Pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w 

sprawach szkoły i uczniów.  

4. Inspirują pracę samorządu. 

5. Przyjmują skargi uczniów dotyczące naruszania ich praw. 

6. Opiekunowie SU są wybierani przez zarząd SU spośród kandydatów 

zaproponowanych przez uczniów lub zgłoszonych przez Radę Pedagogiczną. 

Kandydatem na opiekuna może zostać dobrowolnie każdy nauczyciel w 

szkole. 

7. Zarząd SU wybiera dwóch Opiekunów SU  w tajnych wyborach. 

Kadencja opiekunów trwa rok.  

 

§ IV 

Ramowy plan działania Zarządu SU 

 

1. Wszelkie działania Zarządu SU ustalane są na zebraniach Rady SU, które 

powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu wg ustalonego 

harmonogramu. 

2. W razie potrzeby zwołuje się dodatkowe zebranie Rady SU. 

3. Na zebraniach ustala się plan działania, obejmujący zadania, sposób ich 

realizacji, terminy, oraz osoby lub grupy odpowiedzialne za ich wykonanie. 

4. Działalność podejmowana przez Zarząd SU powinna być zgodna z planem 

pracy szkoły, Statutem Szkoły, programem wychowawczym, oraz 

oczekiwaniami społeczności uczniowskiej. 

5. Plan działania Zarządu SU powinien być ustalony w październiku 

bieżącego roku szkolnego i ogłoszony na stronie www. szkoły. 

 

§ V 

Zasady wybierania Członków Zarządu SU 

 



1. Termin wyborów przypada zawsze w czerwcu. 

2. W skład komisji wyborczej wchodzą członkowie obecnie działającego 

Zarządu SU, pod warunkiem, że nie są oni jednocześnie osobami 

kandydującymi. Komisja wybiera spośród swego grona przewodniczącego, 

zastępcę i sekretarza. 

3. Kandydatem do Zarządu SU może być każdy uczeń klas V-VII 

zaakceptowany przez klasę i przez nią zgłoszony. Każda klasa może 

zgłosić dwóch kandydatów. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w 

wyborach. Datę wyborów ustala aktualnie działający Zarząd SU. W 

kampanii wyborczej, która może być prowadzona na 2 tygodnie przed 

ustalonym terminem wyborów, samorządy klasowe przygotowują plakaty, 

przedstawiają sylwetki swoich kandydatów i wywieszają je na terenie 

szkoły w miejscach do tego wyznaczonych. 

4. Członkowie obecnie działającego Zarządu SU mogą zgłosić swoją 

kandydaturę na kolejną kadencję niezależnie od kandydatów zgłoszonych 

przez ich klasę. 

5. Zasady wyborcze: 

1) Głosowanie może odbywać się w lokalu wyborczym lub w sposób 

zdalny poprzez elektroniczną kartę do głosowania. O sposobie 

głosowania decyduje aktualny Zarząd SU w danym roku szkolnym. 

2) Głosowanie do Zarządu SU jest tajne. Biorą w nich udział obecni w 

dniu głosowania uczniowie klas 1-8. Głosujący otrzymują karty 

wyborcze z listą kandydatów oraz zasadami oddawania głosów. 

Wyborca zaznacza na liście maksymalnie 3 nazwiska kandydatów. 

Przy zaznaczeniu większej liczby kandydatów, głos jest nieważne. 

Nazwiska kandydatów zamieszczane są według kolejności 

wcześniej wylosowanej. Kandydat może umieścić swoje zdjęcie w 

elektronicznej karcie do głosowania. 

3) Wypełnione karty wyborcze wyborcy wrzucają do urny w 

wyznaczonym czasie i miejscu lub przesyłają elektronicznie. 

4) Do Zarządu SU przechodzi 6 kandydatów, którzy otrzymali 

największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania równej liczby 

głosów, kandydaci przechodzą kolejno, do zapełnienia 6 

mandatów. Za zgodą dyrektora szkoły, do Zarządu SU może 

przejść więcej osób, jeżeli otrzymały one równą liczbę głosów. 

5) Kolejne 6 osób z największą liczbą głosów będzie stanowiło 

Gabinet Cieni, który będzie pełnił funkcję wspierającą Zarząd SU. 

6) Komisja wyborcza po zebraniu wszystkich kart wyborczych, zbiera 

się w celu przeliczenia głosów i ustala listę kandydatów w 

kolejności wg liczby uzyskanych głosów. Komisja decyduje wg 

podanych wyżej zasad, którzy z kandydatów zostali wybrani do 

Zarządu SU i ogłasza wyniki. 



7) Odwołania od wyników głosowania przyjmowane są przez 

przewodniczącego Komisji Wyborczej w terminie 2 tygodni od 

ogłoszenia wyników i rozpatrywane na zwołanym przez 

przewodniczącego posiedzeniu komisji. 

 

 

§ VI 

Wewnętrzna struktura Zarządu SU, tryb podejmowania uchwał 

 

1. Zarząd SU wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę, 

sekretarza, skarbnika i dwóch członków. Odwoływać ich mogą pozostali 

członkowie Rady SU, zgłaszając uwagi do opiekuna SU, który po 

rozpatrzeniu może zarządzić ponowne wybory. 

2. Zarząd SU w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania 

zadań, może wyłaniać spośród społeczności uczniowskiej komisje, których 

charakter, liczba członków i sposób funkcjonowania zostaną określone 

przez ogólne zebrania organu. 

3. Uchwały Zarządu SU zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. Zarząd SU 

współpracuje z Radą SU, którzy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach 

Zarządu, podejmować decyzję, brać udział w głosowaniu. 

 

§ VII 

Zasady gromadzenia i wydawania funduszy SU 

 

1. Zarząd SU może gromadzić fundusze przeznaczone na swoją działalność. 

Źródłami pozyskiwania funduszy mogą być: imprezy szkolne, akcje 

sprzedaży prac uczniowskich, loterie, dotacje z Rady Rodziców itp. 

2. Zebrane pieniądze Zarząd SU może przeznaczyć na zakup nagród na 

konkursy, sprzętu i pomocy wykorzystywanych przez uczniów szkoły, oraz 

wsparcie potrzebujących uczniów ( dofinansowanie wycieczek, paczki 

świąteczne itp.). Cele te ustala się według aktualnego zapotrzebowania . 

Stan i rozliczenia finansów jest pod kontrolą nauczycieli – opiekunów SU. 

3. Gromadzone fundusze Zarząd SU przechowuje na koncie bankowym Rady 

Rodziców.  

 

 

 

 

 

 

§ VIII 

Sposób dokumentowania działalności organów SU 



 

1. Przebieg zebrań Zarządu SU protokołowany jest przez sekretarza. 

Protokoły przedstawiane są na następnym zebraniu Zarządu SU, a 

następnie przechowywane w teczce dokumentów SU. 

2. Zarząd SU przygotowuje sprawozdania roczne ze swojej działalności, które 

przedstawiają na Radzie Pedagogicznej opiekunowie SU. 

 

§ IX 

Postanowienia ogólne 

 

Zarząd SU działa pod opieką nauczycieli – opiekunów SU. Kontaktuje się 

z dyrekcją oraz innymi organami szkoły przez tych nauczycieli. Zarząd może 

zapraszać przedstawicieli organów szkoły na swoje zebrania i uczestniczyć na 

zaproszenie w obradach innych organów.  

Sytuacje konfliktowe, tj. przypadki nierespektowania ustawowych i 

statutowych uprawnień Samorządu Uczniowskiego przez inne organy szkoły, 

rozstrzyga się na zebraniach zwoływanych specjalnie w tym celu z udziałem stron 

konfliktu oraz Dyrekcji. 


