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Rozdział I: Postanowienia ogólne 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 i Gimnazjum nr 

35 w Poznaniu.  

Samorząd Uczniowski zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 

dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Statutu Szkoły 

Podstawowej nr 61 oraz niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II: Cele działalności Samorządu Uczniowskiego 

 

Do głównych celów działalności SU należą: 

1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej. 

2. Organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej. 

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły. 

4. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły. 

5. Przestrzeganie zapisów statutowych szkoły. 

6. Dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów. 

7. Podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy 

współżycia w grupie. 

8. Kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników. 

9. Poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły. 

10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 

Rozdział III. Prawa i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

 

Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów. 

 

Do głównych praw i uprawnień SU należą: 

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede 

wszystkim – stawianymi wymaganiami. 

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania 

i karania uczniów. 

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu. 

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań. 

7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki 

szkoły. 

8. Prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły. 

 



9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu 

oceniania. 

10. Prawo opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli. 

11. Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych. 

 

Rozdział IV: Zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opracowanie planu działania i regulaminu SU. 

2. Przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków 

i opinii. 

3. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, 

np. koła zainteresowań, sekcje sportowe, działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna. 

4. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku. 

5. Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac 

na rzecz szkoły i środowiska. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

7. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień oraz kar za niewłaściwe zachowania, 

rozstrzyganie sporów między uczniami. 

8. Organizowanie akcji charytatywnych. 

9. Dysponowanie funduszami SU, rozliczanie budżetu SU. 

10. Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU. 

 

Rozdział V: Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Do wybieralnych organów Samorządu Uczniowskiego należą: Rada Samorządów 

Klasowych i Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kadencja SU trwa jeden rok.  

3. Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych nazywane jest Radą 

Samorządów Klasowych. 

4. Wybory do Zarządu SU następują w tajnym głosowaniu całej społeczności uczniowskiej 

do końca września każdego roku. 

5. W skład Zarządu SU wchodzą: przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, skarbnik, 

sekretarz. 

6. W Samorządzie Uczniowskim działają sekcje: szczęśliwego numerka  

i kulturalno-informacyjna. 

7. Nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun SU. 

8. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego 

członków. 

9. Samorząd prowadzi dokumentację, do której należą: plan pracy, regulamin, księga 

finansowa, sprawozdania, protokoły i uchwały SU. 

10. Dokumentację nadzoruje opiekun SU. Podział obowiązków i zadań stałych członków 

Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 



11. Regulamin jest uchwalany większością głosów na posiedzeniu SU i zaopiniowany przez 

Dyrekcję szkoły. 

12. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności, co najmniej 

połowy członków. 

13. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 

Dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

14. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej. 

  

Rozdział VI: Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności 

SU. 

2. Dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z Opiekunem. 

3. Fundusz Samorządu jest tworzony: 

 ze składek Samorządów Klasowych, 

 z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę, 

 z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez, 

 z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, 

 ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz 

osoby prywatne. 

 

Rozdział VII: Obowiązki Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wobec 

Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu, w szczególności 

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zapoznanie SU z programami szkoły i ze statutem. 

3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, 

w szczególności w WSO, statucie i innych. 

4. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU. 

5. Przyjmowanie opinii, sądów, wniosków SU, podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

zapraszanie przedstawicieli SU do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców. 

6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły. 

7. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organami szkoły i organizacjami. 

8. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, 

jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

Rozdział VIII: Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

Do obowiązków Opiekuna SU należy: 

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają 

udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły. 

2. Koordynowanie pracy SU. 



3. Czuwanie nad gospodarką finansową SU. 

4. Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu 

i współpracy. 

5. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich. 

6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU. 

7. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU. 

8. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok. 

9. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska, zgodnie z ustanowioną ordynacją. 

 

Rozdział IX: Ordynacja wyborcza 

 

1. Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu września. 

2. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

3. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

a. Przewodniczącego SU posiada każdy uczeń szkoły, 

b. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły, 

c. przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy, 

d. opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej. 

4. Kandydata do Zarządu SU powinny cechować: otwartość, poczucie humoru, kreatywność, 

umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania, chęć pomagania innym, 

pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie, bezinteresowność, życzliwość. 

5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci 

przedstawiają informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie. 

6. Kampania trwa do dnia wyborów. 

7. Nad przebiegiem wyborów czuwa Szkolna Komisja Wyborcza złożona z przedstawicieli 

najstarszych klas. 

8. Do zadań komisji wyborczej należy: zweryfikowanie prawidłowości zgłaszania 

kandydatur, przeprowadzenie głosowania tajnego, zabezpieczenie kart do głosowania, 

sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie wyników w dniu następnym po 

wyborach. 

9. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na opiekuna SU oraz 2 głosów na 

uczniów do Zarządu SU.  

10. Jeśli komisja wyborcza ustali inaczej zasady głosowania, wówczas głosowanie będzie 

miało inny, ustalony przez komisję przebieg. 

11. W skład Zarządu SU wchodzą osoby z największą liczbą głosów. 

12. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów. 

 

Rozdział X: Postanowienia końcowe 

1. Zmiany regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji 

szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych. 

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

podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został w dniu 18 czerwca 2018 r. 



 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61  Opiekun SU            Przewodniczący 

                                                                                                           Samorządu Uczniowskiego 

 

 

………………………….                      ………………………. ………………………. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


