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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA  ŻEROMSKIEGO 

W STRAWCZYNIE 

 

 

I.  Cele samorządności uczniowskiej: 

1. Rozwój samorządności uczniowskiej, zgodnej z demokratycznymi zasadami 

współżycia społecznego. 

2. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej. 

3. Integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania. 

4. Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie. 

5. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

II. Zadania samorządu uczniowskiego: 

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej. 

2. Integracja społeczności uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z władzami szkoły. 

4. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 

turystyczno – krajoznawczych. 

5. Aktywne uczestnictwo w różnych pracach na rzecz szkoły, środowiska lokalnego. 

 

III. Organy samorządu szkolnego: 

1. Wszyscy uczniowie tworzą samorząd uczniowski. 

2. Na czele samorządu uczniowskiego stoi rada SU w skład, której wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca, 

3) skarbnik, 

4) sekretarz. 

3. Przewodniczący samorządu uczniowskiego powoływany jest drogą wyborów 

powszechnych zgodnie z zasadami wyboru przewodniczącego SU. 

4. Nowo wybrany przewodniczący powołuje pozostałych członków Rady SU. 

5. Samorząd uczniowski może powołać sekcje problemowe w celu pracy nad 

konkretnymi sprawami ważnymi dla uczniów szkoły. 

 

 

IV. Uprawnienia samorządu uczniowskiego: 

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

wymaganiami. 

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania. 

3. Prawo do zajmowania stanowiska w sprawach zawiązanych z prawami                         

i obowiązkami ucznia. 

4. Prawo do organizowania życia szkolnego. 

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

6. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi          

w porozumieniu z dyrektorem. 

7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 
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V.  Rola opiekuna samorządu uczniowskiego: 

1. Opiekunem samorządu uczniowskiego jest nauczyciel wybrany drogą wyborów 

powszechnych. 

2. Opiekun SU jest łącznikiem pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem 

uczniowskim. 

3. Z ramienia szkoły koordynuje pracę samorządu uczniowskiego. 

4. Reprezentuje interesy, przedstawia plany samorządu uczniowskiego radzie 

pedagogicznej. 

5. Składa roczne sprawozdania  z działalności SU dyrektorowi. 

6. Konsultuje z samorządem uczniowskim zamierzenia w postaci planu pracy SU na 

dany rok szkolny. 
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ZASADY  WYBORU 

PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ORAZ OPIEKUNA SU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM STEFANA  ŻEROMSKIEGO          

W STRAWCZYNIE 

 

 

1.  Cele: 

a) poznanie procedury demokratycznych wyborów, 

b) dokonanie demokratycznego wyboru przewodniczącego i opiekuna SU, 

c) kształtowanie postaw obywatelskich, 

d) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie szkoły, 

e) przygotowanie do pełnienia ważnych społecznie ról, 

f) nabycie umiejętności dokonywania samooceny i autoreklamy, 

 

Zasady ogólne: 

a)    wybory odbywają się raz do roku na przełomie września i października, 

b) wybory są demokratyczne: powszechne, równe, tajne i bezpośrednie, 

c) termin wyborów ustala w-ce dyrektor szkoły. 

d) każdy uczeń posiada czynne prawo wyborcze, 

e) w wyborach może wziąć każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, dyrektor, 

nauczyciel, pracownik administracyjny, pracownik obsługi). 

 

3.  Bierne prawo wyborcze 

a) kandydatem na przewodniczącego SU może być każdy uczeń szkoły, 

b) opiekunem SU może być każdy nauczyciel uczący w szkole. 

 

4.  Zgłaszanie kandydatów: 

a) kandydata na przewodniczącego S U zgłasza w terminie na tydzień przed wyborami 

rzecznik sztabu wyborczego, 

b) kandydat wraz z pisemnym wyrażeniem zgody oraz krótkim programem działania 

składa listę poparcia z co najmniej 30 podpisami uprawnionych do głosowania, 

c) zgłoszenia należy składać u w-ce dyrektora w przewidzianym terminie, 

d) kandydatem na opiekuna SU jest każdy nauczyciel uczący w szkole. 

 

5. Kampania wyborcza. 

a) czas trwania - 5 dni, w okresie przed dniem wyborów. 

W  dniu wyborczym obowiązuje cisza wyborcza. 

b) zasady: 

1) sztaby wyborcze w czasie kampanii mogą za pomocą przygotowanych przez 

siebie materiałów (ulotki, plakaty) zachęcać do głosowania na swojego 

kandydata, 

2) ulotki, hasła, plakaty można przyklejać na korytarzach szkolnych tylko w 

miejscach do tego wyznaczonych, 

3) obowiązuje zakaz zrywania, zaklejania, niszczenia materiałów konkurencji, 

4) nad prawidłowością przebiegu kampanii wyborczej czuwać będzie Straż 

Wyborcza powołana przez w-ce dyr. /po jednym uczniu z każdej klasy/, 

5) w przeddzień wyborów odbędzie się debata z udziałem kandydatów 

 - zaprezentowanie swojego programu całej społeczności szkolnej  

       (w roli obserwatorów). 
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6. Komisja wyborcza: 

1) skład - po jednym przedstawicielu każdej klasy + w-ce dyr. 

2) zadania - przygotowanie lokalu wyborczego /urna, parawany/ 

a) przygotowanie listy kandydatów przew. SU i listy kandydatów na opiekuna SU, 

b) przygotowanie listy wyborców, 

c) przygotowanie kart do głosowania, 

d) prace związane z przeprowadzaniem wyborów, 

e) czuwanie nad prawidłowością wyborów, 

f) liczenie głosów, 

g) ogłoszenie wyników. 
 

7.  Dzień wyborów - lokal wyborczy otwarty w godz 7
30

- 14
30

 

a) obowiązuje całkowity zakaz agitowania w lokalu wyborczym i przed nim, 

b) wywieszenie listy kandydatów wraz z liczbą uzyskanych głosów nastąpi po 

zakończeniu prac komisji. 


