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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w Szkole Podstawowej nr 88 

 im. Gabriela Narutowicza 

w Warszawie 

 

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

§ 2 

Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), statutu szkoły oraz niniejszego regulaminu. 

CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

§ 3 

Główne cele działalności SU: 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności tj. podejmowanie wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły, 

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i 

potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły i społeczności szkolnej, 

c. zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów; 

realizowanie pomysłów dla wspólnego dobra, 

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności naukowej, kulturalnej, sportowej, 

wolontariackiej i rozrywkowej, 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i 

innymi organami szkoły oraz pozaszkolnymi.  

ORGAN SU 

§ 4 

Organem SU jest rada samorządu uczniowskiego, którą tworzą po jednym przedstawicielu ze 

wszystkich klas III-VIII , czyli  gospodarze klas. 

§ 5 

1. Spośród rady samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów zarząd SU. 

 2. Pozostali gospodarze klas zostają członkami rady SU. 

§ 6 

Kadencja rady SU trwa rok. 
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§ 7 

1. Obrady rady SU odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.  

2. Obrady zwoływane są przez przewodniczącego  SU, opiekuna SU lub na żądanie co 

najmniej połowy członków rady SU. 

§ 8 

Zarząd SU: 

a. opracowuje roczny planu działania SU, 

b.  inicjuje,  koordynuje i organizuje działania uczniów, 

c. identyfikuje potrzeby uczniów i odpowiada na te potrzeby, 

d. przedstawia dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski, opinie, sugestie 

uczniów szkoły, 

e. zbiera i archiwizuje bieżącą dokumentację  SU. 

§ 9 

Zarząd SU składa się z: 

1. przewodniczącego (-ej) SU, 

2. wiceprzewodniczącego (-ej) SU, 

3. sekretarza, 

4. skarbnika. 

§ 10 

Przewodniczący(-ca)  SU: 

a. kieruje pracą rady SU: 

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych 

organizacji, 

c. przygotowuje  i przedstawia plan pracy rady SU, odpowiada za jego realizację oraz 

sprawozdanie  z jego realizacji po pierwszym i drugim semestrze., 

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom rady SU. 

e. czuwa nad odpowiednim dokumentowaniem działań SU. 
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§ 11 

Wiceprzewodniczący (-ca): 

a. wspiera przewodniczącego w jego działaniach, 

b. przejmuje obowiązki przewodniczącego podczas jego nieobecności, 

c. odpowiada za promocję działań SU, 

d. zbiera, analizuje i przedstawia informacje uzyskane od przedstawicieli klas. 

§12 

Sekretarz: 

a. Odpowiada za dokumentację działań SU: akty prawne, regulamin, plan pracy i 

sprawozdanie, protokoły z zebrań i spotkań, 

b. Zapisuje bieżące ustalenia i wnioski, 

b.  Czuwa nad prawidłowym przepływem informacji w radzie SU oraz pomiędzy radą a 

uczniami. 

§ 13 

Skarbnik: 

a. odpowiada za współpracę z radą rodziców oraz innymi  podmiotami, które wspierają 

finansowo działania SU. 

b. przygotowuje kosztorysy działań i sprawozdanie o wydatkach, 

§ 14 

Członkowie rady SU, czyli gospodarze klas: 

a. diagnozują potrzeby uczniów i przedstawiają je na spotkaniach rady SU , przedstawiają 

propozycje do planu pracy SU, 

b. aktywnie uczestniczą w pracach rady SU zgodnie z podjętymi obowiązkami, 

c.  informują  uczniów o bieżących działaniach SU i włączają ich w te działania, 

d. opiniują plan pracy SU i bieżące działania oraz sprawozdanie z jego realizacji, wnoszą 

poprawki. 
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ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 15 

Wyborom podlegają: 

a. gospodarze klas, czyli członkowie do rady SU - na poziomie danej klasy, 

b. zarząd rady SU - na poziomie szkoły, 

§ 16 

Wybory są powszechne, tajne, równe, bezpośrednie i większościowe. 

§ 17 

1. Wybory gospodarzy klas odbywają się we wrześniu. 

2. Każda klasa może wybrać tylko jednego gospodarza, który automatycznie zostaje 

członkiem rady SU. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa wychowawca. 

4. Kandydować może uczeń, który: 

- wyraził zgodę na kandydowanie, 

- uczy się w naszej szkole co najmniej rok, 

- w zeszłym roku szkolnym  na świadectwie uzyskał zachowanie co najmniej bardzo dobre  i 

średnią ocen co najmniej  4,0.  

W przypadku uczniów klas III i IV o możliwości kandydowania decyduje wychowawca 

biorąc pod uwagę  zeszłoroczne zachowanie i wyniki w nauce ucznia. 

5. Gospodarzem  klasy i jednoczenie członkiem rady SU zostaje osoba, która w wyborach 

uzyskała największą liczbę głosów.   

6. Gospodarz klasy ma prawo startować w wyborach do zarządu rady SU. 

§ 18 

1. Wybory zarządu rady SU odbywają się najpóźniej  w październiku. 

2. Swoją kandydaturę może zgłosić każdy gospodarz klasy. 

3. Zgłoszenia musi dokonać do powołanej komisji wyborczej lub opiekuna SU w 

ogłoszonym terminie. 

4. Kandydat zgłaszając swoją kandydaturę do wyborów musi dostarczyć: 
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a. pisemną chęć kandydowania do zarządu rady SU, 

b. program wyborczy skonsultowany z wychowawcą, który może być przedstawiony  w 

postaci plakatu lub inny ustalony wcześniej sposób. 

§ 19 

Szkolna komisja wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję 

szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem wyborów, 

c. ogłoszenie terminu wyborów, 

d. przygotowanie kart wyborczych, 

e. obliczenie głosów, 

f. sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników. 

§ 20 

Przebieg wyborów jest następujący: 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą przez co najmniej tydzień przed ustalonym 

terminem wyborów i wg zasad ustalonych przez komisję wyborczą. 

2. Dzień poprzedzający wybory jest dniem ciszy wyborczej. 

2. Na kartach wyborczych nazwiska kandydatów do zarządu SU umieszczone są w 

kolejności alfabetycznej. 

3. Każdy uczeń klas III-VIII jest uprawniony do głosowania i otrzymuje kartę wyborczą z 

nazwiskami kandydatów (z wyłączeniem osób zawieszonych w prawach ucznia) 

4. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku znak X. 

5. Głosowanie odbywa się w klasach w obecności nauczyciela, a głosy przekazywane są 

komisji. 

6. W skład zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

7. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów. 

Pozostałe funkcje przydziela przewodniczący biorąc pod uwagę preferencje kandydatów. 
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8. Pozostali kandydaci  pozostają członkami rady SU i mogą pełnić funkcje liderów 

powołanych sekcji. 

9. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów wystąpi trudność w przydzieleniu mandatów to 

odbywa się głosowanie uzupełniające w ramach rady SU. 

§ 21 

1.Mandat członka rady SU wygasa w razie: 

a. pisemnej rezygnacji, 

b. końca kadencji. 

c. po ukończeniu nauki w naszej szkole, 

2. Każdego z członków rady SU można odwołać na wniosek co najmniej połowy członków 

rady, dyrektora lub opiekuna. 

3.  Wniosek taki może zostać złożony jeżeli: 

a. uczeń nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

b. w pierwszym semestrze uzyskał ocenę z zachowania niższą niż bardzo dobra lub średnią 

ocen poniżej 4,0. 

4. Odwołanie następuje w czasie obrad rady SU w głosowaniu tajnym w obecności co 

najmniej połowy członków rady. 

5. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji lub uczeń został odwołany: 

a. w miejsce członka zarządu wybierana jest w drodze głosowania osoba spośród rady SU. 

b. w miejsce przedstawiciela klasy, uczniowie danej klasy, w drodze głosowania wybierają 

innego przedstawiciela. 

OPIEKUN SU 

§ 22 

Opiekę nad pracą SU sprawuje opiekun (-ka) SU lub kilku opiekunów. 

§ 23 

Opiekuna SU wybiera powołana rada SU  w głosowaniu tajnym i większościowym spośród 

zgłoszonych kandydatur. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

§ 24 

Opiekun SU wspomaga działalność SU poprzez: 
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a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b. inspirowanie uczniów do działania, 

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz innymi 

instytucjami. 

§ 25 

Opiekun uzyskuje statut stałego obserwatora  obrad rady SU i  pełni funkcję doradczą, bez 

prawa głosu. 

 

§ 26 

Kadencja opiekuna trwa rok. 

DOKUMENTACJA SU 

§ 27 

Dokumentację SU stanowią: 

a. Regulamin SU, 

b. Protokoły rady SU, 

c. Roczny plan pracy SU i sprawozdanie z jego realizacji, 

d. Rozliczenie finansowe.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 

1. Wszystkie decyzje rady SU podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

2. Decyzje podjęte przez SU musza być skonsultowane z opiekunem i zatwierdzone przez 

dyrektora. 

3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów. 

4. Zmian w regulaminie można dokonać podczas obrad rady SU na wniosek 

przewodniczącego, opiekuna, dyrekcji lub co najmniej połowy członków rady SU. 

 

Regulamin został uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 
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 i powszechnym w dniu 11 września 2019 roku. 

Monika Wultańska 

Podpis opiekuna SU 

Stwierdzam zgodność z obowiązującym w szkole "Statutem Szkoły Podstawowej nr 88 im. 

Gabriela Narutowicza w Warszawie".  

 

                                                                                        Ada Kołakowska 

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 


