
 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR47 

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

W SZCZECINIE 
 

uchwalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2198 i 2203, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 oraz Statutu SP 47. 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 47 

im.  K. Makuszyńskiego w Szczecinie. 

2. Władzami samorządu uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas: samorządy klasowe; 

b) na szczeblu szkoły: rada uczniowska. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin samorządu uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Szkoły.  
5. Władze samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

§ 2 

Samorząd uczniowski ma prawo do: 

a) przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów 

b) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

c) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

d) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

e) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 



f) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

g) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

h) w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki podejmowania działań z zakresu 

wolontariatu. 

i) wyłonienia ze swojego składu rady wolontariatu. 

 

§ 3 

Do głównych celów działalności SU należą: 

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły, 

b) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii 

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra,  

d) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

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

reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi 

organami. 

f) współdziałanie z dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki; 

g) dbałość o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania 

niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły; 

h) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,                    

w środowisku rówieśniczym i rodzinnym; 

i) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich. 

 

§ 4 

Do podstawowych kompetencji samorządu uczniowskiego należy: 

a) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego; 

b) przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom 

stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

c) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin 

samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 5 

Samorząd szkolny opiniuje: 

a) decyzje dyrektora szkoły i zmiany w statucie w sprawie wzoru jednolitego stroju;  

b) wniosek o nadanie imienia szkole lub jego zmianę. 

c) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;   

d) pracę nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły. 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 6 

Opiekę nad pracą SU sprawują opiekunowie SU. 

 

§ 7 

1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje: 

a) rada uczniowska, 

b) rada pedagogiczna. 

2. Opiekunów  (min. 2) SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, 

tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim 

nauczycielom. 

§ 8 

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez: 

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b) inspirowanie uczniów do działania, 

c) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

 

 

ROZDZIAŁ III  

SAMORZĄD KLASOWY 

 

§ 9 

1. Samorząd klasowy składa się z: 

a) przewodniczącego 

b) dwóch zastępców 

c) lub zastępcy i skarbnika. 

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. 

 

§ 10 

1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim: 

a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym; 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych; 

c) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych; 

d) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych; 

e) udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską; 

f) informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej; 

g) inne zadania nałożone przez szkołę lub radę uczniowską. 

2. Przedstawiciele samorządu klasowego są zapraszani na zebrania przez przewodniczącego rady 

uczniowskiej lub innego wyznaczonego członka rady. 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

RADA UCZNIOWSKA 
 

§ 11 

1. Rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich 

i równych. 

2. W skład rady uczniowskiej wchodzą: 

a) przewodniczący; 

b) zastępca lub zastępcy przewodniczącego; 

c) członkowie. 

3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok. 

4. Członkami rady mogą być uczniowie klas IV - VIII. 

5. Przewodniczący rady uczniowskiej koordynuje prace rady i reprezentuje samorząd uczniowski 

wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły. Zdaje sprawozdanie z pracy SU na zebraniach 

plenarnych rady pedagogicznej na zakończenie każdego semestru nauki. 

6. Rada uczniowska obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna 

samorządu (minimum raz w miesiącu). 

7. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu 

tygodnia od wyborów.  

8. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych rady 

uczniowskiej zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu. 

9. W razie konieczności rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno- 

regulaminową wyłanianą z członków rady. 

 

§ 12 

1. W celu usprawnienia swej działalności rada uczniowska powołuje sekcję ds. wolontariatu oraz 

może powołać sekcje do wykonywania określonych zadań. 

2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy wyłonieni z rady uczniowskiej. 

3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza rady uczniowskiej. 

4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika, jeżeli nie wypełniają 

swych obowiązków. 

5.  Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz z  nauczycielem - 

opiekunem. 

6. Sekcja wolontariatu zajmuje się planowaniem i przeprowadzaniem: 
 

a) akcji charytatywnych na terenie szkoły i we współpracy z innymi instytucjami działającymi  
    na terenie gminy,  
b) udziału w  akcjach pomocowych na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska; 

c) udziału w zbiórce funduszy przeznaczonych na cele charytatywne,  

d) propagowaniem pomocy koleżeńskiej oraz utrzymywaniu relacji międzypokoleniowej. 

 

§ 13 

1. Decyzje w radzie uczniowskiej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

2. Decyzje rady SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub 

statutem szkoły. 



ROZDZIAŁ V 

WYBORY DO RADY UCZNIOWSKIEJ 

 

§ 14 

Wybory do rady uczniowskiej są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone 

w głosowaniu tajnym. 

 

§ 15 

Wybory do rady uczniowskiej odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do końca 

września. Wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie 

później niż do 15 czerwca. 

 

§ 16 

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają uczniowie i uczennice klas IV- 

VIII. 

 

§ 17 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

a)  stałego członka rady uczniowskiej – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły z klas IV-VIII,  

b)    opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej. 

 

§ 18 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza. 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy 

w danym roku szkolnym nie są kandydatami do rady uczniowskiej. Członkowie Uczniowskiej 

Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. 

3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu 

z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępujący przewodniczący 

rady uczniowskiej. 

4. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinno 

nastąpić dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów. 

 

§ 19 

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: 

a) ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – tydzień przed terminem 

wyborów, 

b)  przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

c) weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów, 

d) poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału 

w wyborach, 

e) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

f) przeprowadzenie wyborów, 

g) obliczenie głosów, 



h) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 

i) przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są  

z ostatnich 10 minut każdej lekcji, by otworzyć lokal wyborczy. Oddawanie głosów odbywa 

się podczas przerw (maksymalnie do 7 godziny lekcyjnej). 

 

§ 20 

Zasady zgłaszania kandydatur na członka rady uczniowskiej są następujące: 

a) Każda klasa może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów. 

b) Kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej połowy klasy. 

 

§ 21 

Zasady zgłaszania kandydatur na opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące: 

a) Uczniowie zgłaszają kandydatury nauczycieli na opiekunów SU po uzyskaniu zgody od 

ewentualnego kandydata. 

 

§ 22 

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

a) Kandydat prowadzi kampanię wyborczą do dnia poprzedzającego wybory. 

b) Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione. 

c) Prowadząc kampanię wyborczą nie można naruszać dobrego imienia innych osób ani 

wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły. 

 

§ 23 

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące: 

a) Wybory odbywają się w wyznaczonym przez radę uczniowską dniu w trakcie przerw. 

b) Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub 

wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym. 

c) Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności. 

d) W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie 

Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana 

urna z głosami. 

e) Opiekun SU przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic 

szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis. 

f) Przed rozpoczęciem wyborów opiekun SU drukuje karty do głosowania w liczbie 

odpowiadającej liczbie uczniów szkoły.  

g) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do rady uczniowskiej są pogrupowane 

poziomami i ułożone w kolejności alfabetycznej. 

h) Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się w lokalu wyborczym, złożenie podpisu na 

liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej 

i wrzucenie karty do urny wyborczej. 



i) Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X w polu po lewej stronie 

nazwiska kandydata do rady uczniowskiej z każdego poziomu.  

j) Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż 

jednym nazwisku kandydata z danego poziomu oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego 

znaku „X”. 

 

§ 24 

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury: 

a) Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają 

urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania. 

b) Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście 

wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na 

poszczególnych kandydatów. 

c) Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych 

przy liczeniu głosów. 

d) Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole 

zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania, liczba 

wydanych kart do głosowania, liczba głosów ważnych, liczba głosów nieważnych, 

liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

e) Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem rady 

uczniowskiej, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń 

oraz stronie internetowej szkoły. 

 

§ 25 

1. Członkami rady uczniowskiej zostają po 3 osoby z największą liczbą głosów na danym 

poziomie. Osoba z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym rady uczniowskiej. 

2. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają nauczyciele, którzy otrzymali największą 

liczbę głosów. 

 

§ 26 

Kadencja rady uczniowskiej trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia 

wyników kolejnych wyborów. 

 

§ 27 

1. Mandat członka rady uczniowskiej wygasa w wypadku: 

a) rezygnacji, 

b)  końca kadencji, 

c) ukończenia nauki w szkole, 

d) odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 

2. Mandat opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 



a) w miejsce stałych członków rady uczniowskiej - rada powołuje osoby pełniące ich obowiązki na 

czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

b) w przypadku przewodniczącego rady uczniowskiej – na czas określony jego obowiązki pełni 

zastępca przewodniczącego lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, 

c) w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna Samorządu Uczniowskiego – rada uczniowska 

w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły lub inny opiekun. 

 

ROZDZIAŁ VI 

                              PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 28 

1. Zmiany regulaminu SU dokonuje się podczas obrad rady uczniowskiej i przedstawicieli 

samorządów klasowych na wniosek przewodniczącego SU, opiekuna SU, dyrekcji szkoły 

lub co najmniej połowy członków rady uczniowskiej. 

2. Uchwała o zmianie regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 

3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 

szkoły. 

4. Niniejszy regulamin uchwalony został przez radę uczniowską dnia 05.02. 2018 r. i wchodzi 

w życie z dniem 12. 02. 2018 r. 

 

  

 
 

 

 

. 


