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REGULAMIN 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 IM. A. MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
1. Uczniowie szkoły tworzą wspólnotę samorządową, 

zwaną Samorządem Uczniowskim. 
 
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SU 

1. Opiniowanie i zatwierdzanie Regulaminu Szkoły. 
2. Organizacja życia kulturalnego, sportowego  

i rozrywkowego szkoły. 
3. Redagowanie gazetki szkolnej. 
4. Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia. 
5. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedago-

gicznej dotyczących spraw uczniowskich. 
 
WŁADZE SU 

1. Do władz wchodzi pięć osób z największą liczbą 
głosów osiągniętą w wyborach. 

2. Piątka zwycięzców wybiera ze swego grona 
przewodniczącego SU i rozdziela funkcje: zastępcy, 
sekretarza i skarbnika. 

3. Przewodniczący SU pełni równocześnie funkcję 
rzecznika reprezentującego opinię SU.  

4. Do kompetencji Rady SU należy:  
a) opracowanie planu pracy SU, 
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b) wyrażanie opinii i wniosków dotyczących 
spraw uczniów wobec Dyrektora, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców, 

c) sprawowanie kontroli nad samorządami 
klasowymi, 

d) prowadzenie kroniki, 
e) wyznaczanie członków komisji wyborczej. 

 
PRZEPISY SU 

1. Organy SU podejmują decyzje, formułują opinie  
i wnioski, które są wiążące dla całej społeczności 
uczniowskiej. 

2. Informacje ogłasza się na gazetce SU. 
 
FINANSE SU 

1. SU dysponuje funduszem uzyskanym w wyniku 
działalności gospodarczej: 

a) za bilety wstępu na dyskoteki, 
b) dochód z działalności sklepiku uczniowskiego. 

3. Dokumentację prowadzi skarbnik i przedstawia 
Radzie SU. 

 
ORDYNACJA WYBORCZA 

1. Wybory do Rady SU odbywają się według zasady 
powszechności, równości, bezpośredniości  
i tajności. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają 
uczniowie klas IV-VI. 

3. Wybory ogłaszane są na 30 dni przed terminem. 
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4. Komisja wyborcza składa się z pięciu uczniów 
klasy szóstej. 

5. Do zadań komisji należy:  
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów (po 3 

osoby z każdej klasy), 
b) ogłoszenie listy kandydatów,  
c) przygotowanie wyborów i wydrukowanie kart 

do głosowania, 
d) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników 

wyborów. 
6. Kandydatem może być każdy uczeń z klasy IV-VI. 
7. Karty do głosowania zawierają nazwiska imiona  

i klasę, do której uczęszcza kandydat w porządku 
alfabetycznym. 

8. Głos jest ważny jeżeli na karcie do głosowania 
znajduje się krzyżyk (+) obok nazwiska. 

9. Głos oddaje się przez wrzucenie karty do urny. 
10.Wybory są ważne, jeśli przystąpiło do nich co 

najmniej ¾ uprawnionych do głosowania. 
11.Wybory odbywają się co dwa lata. 

 
OPIEKUN SU 

1. Dozór pedagogiczny nad SU z ramienia Rady Ped. 
sprawuje nauczyciel –opiekun SU. 

2. Do zadań opiekuna SU należy: 
a) czuwanie nad pracą SU, 
b) czuwanie nad prawidłowością gospodarki 

finansowej SU, 
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c) pośredniczenie lub ułatwianie kontaktów 
między organami SU a Dyrektorem i Radą 
Ped.,  

d) pomoc w organizowaniu różnego rodzaju 
imprez. 

 
PRZEPISY KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego 
ogłoszenia.  

 


