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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie  

 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

I. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów, a członkiem SU jest każdy 

uczeń i uczennica  Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 

 

II. Samorząd uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 

dn. 7 IX 1991r. (Dz.U. z 1991 r., nr  95, poz. 425),  Statutu  Społecznej Szkoły Podstawowej 

oraz niniejszego Regulaminu.   

 

III. Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego odbywają się regularnie, w terminie 

wyznaczonym na początku danego roku szkolnego. Spotkania są protokołowane na 

specjalnym formularzu przez opiekuna SU. 

 

Rozdział II:  Organy SU – kompetencje, zadania, struktura 

I. Organy Samorządu Uczniowskiego to: 

a) Samorządy klasowe: przewodniczący, zastępca, skarbnik, 

b) Rada SU – uczestnicy posiedzeń SU, zgłaszający się samodzielnie lub 

oddelegowani przez klasę, osobno dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, 

c) Zarząd SU, osobno dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej oraz klasy 7 i klas 

II i III gimnazjum, 

 Przewodniczący, 

 Rzecznik Praw Ucznia (pełniący także funkcję Zastępcy Przewodniczącego, w 

przypadku jego braku). 

 

II. Ich kadencja trwa do zakończenia danego roku szkolnego.  

 

III. Do głównych celów działalności SU należą: 

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności, 

b) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, gronem pedagogicznym, radą 

rodziców i innymi organami, 

c) przedstawianie dyrekcji, gronu pedagogicznemu, radzie rodziców opinii i wniosków 

we wszystkich sprawach szkoły, 

d) zwiększanie aktywności uczniowskiej i rozwijanie zainteresowań uczniów,  

e) promowanie wiedzy na temat praw  uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

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

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole. 

 

IV. Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

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

naukowej w szkole, 

c) inicjują i realizują działania na rzecz klasy i szkoły, 

d) współpracują z Reprezentantami i Zarządem SU. 

 

V. Rada SU:  

a) regularnie uczestniczy w spotkaniach SU, 

b) troszczy się o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

c) opracowuje roczny plan działań SU, 

d) informuje uczniów swojej klasy o kwestiach poruszanych podczas spotkań SU, 

e) włącza uczniów w ogólnoszkolne działania SU. 

 

VI. Zarząd SU – Przewodniczący i Rzecznik Praw Ucznia: 

a) koordynuje, inicjuje i organizuje działania uczniowskie, 

b) identyfikuje potrzeby uczniów i odpowiada na nie, 

c) jest pośrednikiem pomiędzy uczniami i gronem pedagogicznym, 

d) przedstawia dyrekcji, gronu pedagogicznemu, radzie rodziców opinie i wnioski 

członków SU, 

e) propaguje prawa uczniów oraz dba o ich przestrzeganie, 

f) ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach Rady  SU. 

 

Rozdział III:  Opiekun SU 

I. Opiekę nad  SU sprawuje opiekun SU, który wspiera jego działalność poprzez: 

a) wspieranie członków w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b) inspirowanie uczniów do działania, 

c) pośredniczenie w relacjach z dyrekcją, gronem pedagogicznym, radą rodziców             

i innymi organami 

II. Opiekun SU może zostać zmieniony na wniosek członków SU wraz z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego. 

 

Rozdział IV: Ordynacja wyborcza 

Zasady ogólne 

I. Wybory do władz  Samorządu  Uczniowskiego  są  demokratyczne,  czyli  

powszechne,  równe,  tajne  i  bezpośrednie. 

II. W wyborach społeczność szkolna wybiera swoich reprezentantów na stanowisko: 

 Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – osoba z największa ilością głosów na 

to stanowisko, 

 Rzecznika Praw Ucznia – osoba z największa ilością głosów na to stanowisko. 

III. O stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mogą ubiegać się 

uczniowie i uczennice klas 1 – 7 i II gimnazjum oraz uczniowie klasy III gimnazjum 

pod warunkiem, że byli oni aktywnymi członami SU w poprzednich latach. 

IV. W wyborach na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia biorą udział także nauczyciele 

pracujący w Społecznej Szkole Podstawowej. 
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V. Dokładną datę prowadzenia kampanii wyborczej oraz przeprowadzenia wyborów     

do Zarządu Samorządu Uczniowskiego podaje Opiekun SU, po konsultacji z Radą SU, 

najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wyborów.  

VI. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, na 

odpowiednim druku. 

VII. Kandydat na stanowisko w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego musi spełniać 

następujące warunki: 

 zachowanie co najmniej dobre, 

 zaliczenie testu ze znajomości regulaminów, praw i obowiązków ucznia (min. 80%). 

VIII. Wybory są ważne tylko wtedy gdy frekwencja wyborcza uczniów posiadających 

prawo wyborcze i obecnych w dniu wyborów w szkole wyniesie min. 50%. 

IX. Jeżeli nie zgłosi się kandydat na stanowisko w Zarządzie SU lub nie została uzyskana 

wymagana frekwencja wyborcza, to jest on wybierany na kolejnym posiedzeniu Rady 

SU spośród jej członków w głosowaniu jawnym. 

 

Kampania  wyborcza 

X. Na 2 tygodnie przed terminem wyborów kandydaci prowadzą kampanię wyborczą – 

zgodnie z zasadami fair play. 

XI. Na tablicy Samorządu Uczniowskiego zamieszczone zostaną jedynie dane 

kandydatów do Zarządu. Przedstawienie programu wyborczego społeczności szkolnej 

należy do zadań kandydatów. 

XII. Kampania ustaje dzień przed wyborami. 

 

Komisja wyborcza 

XIII. Komisję wyborczą tworzy troje, wybranych większością głosów, członków Rady SU. 

Komisja  wybiera  spośród   siebie  przewodniczącego. 

XIV. W  skład  komisji  wyborczej  nie  mogą  wchodzić  ci  uczniowie,  którzy  kandydują  

w  wyborach.  Natomiast  członkowie  komisji  jak  i  kandydujący  mają  prawo  

głosować  tak  samo  jak  wszyscy  uczniowie. 

XV. Komisja  przyjmuje  głosy  w  lokalu  wyborczym. 

 

Zasady  głosowania 

XVI. W  trakcie  głosowania  w  lokalu  wyborczym  muszą  przez  cały  czas  znajdować  

się  przynajmniej 2 członkowie  komisji  wyborczej.  Sprawdzają  oni  tożsamość  

zgłaszających  się  wyborców  i  wydają  im  karty  do  głosowania.   

XVII. Dowodem  tożsamości  może  być  legitymacja  szkolna,  karta  rowerowa.  Jeżeli  

wyborca  nie  będzie  mógł  w  danej  chwili  okazać  dowodu  tożsamości,  

prawdziwość  jego  danych  musi potwierdzić  jedna  z  osób  siedząca  w  komisji. 

XVIII. Głosować  można  wyłącznie  osobiście,  nikomu  nie  można  przekazać  swojego  

głosu. 

XIX. Wyborcy  potwierdzają  otrzymanie  karty  do  głosowania  składając  podpis  przy  

swoim  nazwisku  na  liście  wyborczej. 

XX. Każdy  wyborca  może  głosować  tylko  raz  i  komisja  może  mu  wydać  tylko  

jedną  kartę  do  głosowania. 
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XXI. Każda osoba wybiera 1 kandydata na dane stanowisko w Zarządzie Samorządu 

Uczniowskiego. Przy wybranym  nazwisku  należy  postawić  znak x. 

 

Liczenie  głosów  i  ogłaszanie  wyników 

XXII. Po  zamknięciu  lokalu  wyborczego komisja sprawdza czy frekwencja wyborcza 

wyniosła min.50% i decyduje czy wybory do Zarządu są ważne. 

XXIII. Komisja  otwiera  urnę i w pierwszej  kolejności liczy,  ile  głosów  zostało    

oddanych –  liczba  oddanych  głosów powinna  być  równa  liczbie wydanych  kart  

do  głosowania. 

XXIV. Komisja  oddziela  głosy  nieważne,  na  których  zaznaczono  więcej  niż                    

1  kandydata na dane stanowisko,  bądź  nie  zaznaczono  żadnego  i  oblicza  ile  

ważnych  głosów  otrzymał każdy  z  kandydatów. 

XXV. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznikiem Praw Ucznia zostają 

osoby z największa ilością głosów w swojej kategorii. 

XXVI. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące nadużyć należy składać w ciągu dwóch dni       

od wyborów. W tym czasie może zostać podjęta decyzja o unieważnieniu wyborów       

i ogłoszeniu nowych. 

XXVII. Wyniki  wyborów  ogłaszane  są  trzeciego dnia po wyborach na nadzwyczajnym  

apelu. 

XXVIII. Na  koniec  komisja  sporządza  protokół,  w  którym  powinny  znaleźć  się  

następujące  dane: 

 liczba  wyborców,  którzy  mają  prawo  wyborcze, 

 liczba  wyborców,  która  wzięła  udział  w  głosowaniu  i  procent  w   stosunku       

do  liczby  uprawnionych  do  głosowania i obecnych w szkole w dniu wyborów, 

 liczba  głosów  ważnych  i  nieważnych, 

 liczba  głosów,  którą  zdobył  każdy  z  kandydatów.  

 

Rozdział V: Postanowienia końcowe 

I. W razie zaniedbywania obowiązków przez członka Samorządu, może on zostać na wniosek  

Członków lub Opiekuna, usunięty organów SU Rady SU lub zawieszony w spotkaniach  

Samorządu do odwołania. 

 

II. Organy SU podejmują decyzje większością głosów,  w obecności co najmniej połowy 

członków. 

 

III. Regulamin SU uchwalany jest za pośrednictwem  Reprezentantów SU. Wszelkie zmiany 

mogą być przedyskutowane i wprowadzane na wniosek uczniów, nauczycieli, rodziców.  

 

Zatwierdzono na spotkaniu  SU  20.09.2017r. i 26.09.2017r. 

 


