
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7  
IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU 

W POZNANIU 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
 
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - art. 85 ust. 4. 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu. 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

 
1) Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, stanowi zorganizowaną formę działania 

dzieci i  młodzieży. 

2) Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz 

administracji oświatowej. 

3) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu, 

którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU 

4) Samorząd Uczniowski w SP7 składa się z dwóch organów – z Małego Samorządu oraz 

Samorządu Uczniowskiego klas IV- VIII.  

             5)  Mały Samorząd tworzą uczniowie Klas I-III 

             6)  Zasady działania Małego Samorządu: 

                 a) W klasach II - III interesy uczniów reprezentują przedstawiciele  

                      poszczególnych  klas. 

                 b) Wyboru poszczególnych przedstawicieli dokonują zespoły klasowe. 

                 c) Kadencja przedstawicieli Małego Samorządu trwa 1 rok. 

                 d) Uchwały Małego Samorządu podejmuje się zwykłą większością   

                     głosów.          

             7)  Z uwagi na wiek i mniejsze doświadczenie  Mały Samorząd jest przedstawicielem  uczniów 

klas I-III przed Prezydium i Radą Samorządu Uczniowskiego.    

Uczniowie, którzy tworzą Prezydium Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami całej 

szkolnej społeczności. Nad prawidłową realizacją zadań Małego Samorządu czuwa nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej wyznaczony przez dyrektora szkoły, który współpracuje z 

opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

 

 
8) Organami Samorządu Uczniowskiego są: 



 
a. Na szczeblu klasowym: Samorząd Klasowy.  

b. Na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

9)   Władzą Samorządu jest Prezydium. 

          10)   Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 
 

 

1. CELE SAMORZĄDU: 

1) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo we współpracy z nauczycielem w realizacji celów wychowawczych szkoły.  

2) Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się 

oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.  

3) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków  

do aktywności społecznej i samodyscypliny uczniów.  

 

2. ZADANIA SAMORZĄDU: 

1) Motywowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych 

zawartych w Regulaminie Szkoły. 

2) Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie 

wypoczynku i rozrywki.  

3) Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich  

do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.  

4) Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności  

w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.  

5) Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.  

6) Współpraca z zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej w celu informowania uczniów o 

swojej działalności.  

7) Zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień, a także kar obowiązujących w szkole. 

8)  Dysponowanie funduszami, w porozumieniu z opiekunem su oraz środkami 

wypracowanymi przez uczniów   (jeżeli takie będą). 

9) Przedstawienie Dyrekcji szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów. 

10) Rozstrzyganie sporów miedzy uczniami, zapobieganie konfliktom między nimi. 



 

 

 

3. PRAWA SAMORZĄDU: 

1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami.  

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  

3) Prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wniosków opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych 

praw uczniów.  

4) Prawo do zgłaszania propozycji do Planu Wychowawczego Szkoły i Statutu Szkoły.  

5) Prawo do opiniowania Szkolnego i Przedmiotowego Systemu Oceniania.  

6) Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU przy jednoczesnej akceptacji 

Dyrektora Szkoły. 

 

4. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  

1) Organizowanie akcji charytatywnych.  

2) Organizowanie ciekawych imprez dla uczniów wzbogacających ich wiedzę  

i znajomość tradycji.  

3) Organizowanie dyskotek. 

4) Planowanie wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.  

5) Prowadzenie konkursów i akcje plakatowych.  

6) Powoływanie sekcji odpowiedzialnych za różne działy życia szkoły. 

7) Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom. 

 
II. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1) Radę Samorządu Uczniowskiego, zwaną dalej Radą Uczniowską, tworzą przedstawiciele 

Samorządów Klasowych.  

2) Rada składa się z przedstawicieli klas IV-VIII, po trzy osoby z klasy.  

3) Wybór Samorządów Klasowych odbywa się w klasach na godzinach wychowawczych 

najpóźniej do dnia 15 września.  



4) Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów na 

zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Opiekuna Samorządu. 

5) Każdy członek Rady ma równe prawo głosu.  

6)  Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zebranie zwołuje 

przewodniczący lub opiekun. Prowadzi je Przewodniczący Prezydium wraz  

z Opiekunem lub ewentualnie osoba upoważniona przez opiekuna.  

7)  Z każdego posiedzenia musi być sporządzona lista obecności oraz krótki protokół (napisany 

przez osobę wyznaczoną przez Opiekuna i z jego pomocą) 

 
2. KOMPETENCJE RADY: 

1) Uchwalanie Regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek.  

2) Uchwalanie planu pracy na rok bieżący.  

3) Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU.  

4) Powołanie Prezydium w drodze wyborów tajnych, równych i bezpośrednich oraz jego 

odwoływanie. 

5) Przyjmowanie rocznego sprawozdania Prezydium.  

6) Zbieranie przez Członków Rady propozycji, opinii i wniosków w poszczególnych klasach i 

przedstawianie ich na zebraniach Rady.  

 

3. SEKCJE 

1) Rada Uczniowska może powoływać Sekcje do wykonania określonych działań.  

2) Na czele Sekcji stoją osoby odpowiedzialne, powoływane na zebraniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego.  

3) Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.  

4) Członkowie Sekcji mogą być odwoływani przez osobę odpowiedzialną za daną Sekcję lub 

Prezydium (za zgodą Opiekuna Samorządu Uczniowskiego), jeżeli nie wypełniają należycie 

swoich obowiązków  

5) Prace wszystkich Sekcji koordynuje Prezydium wraz z Opiekunem Samorządu. 

 

 

 

 



4. PREZYDIUM 

1) Prezydium składa się z 3 uczniów - Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza. 

2) Prezydium powoływane jest w drodze wyborów.  

3) Zebrania Prezydium odbywa ją się nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

4) Kadencja prezydium trwa 1 rok. 

5) Kompetencje Prezydium: 

a. Kieruje bieżącą pracą SU.  

b. Reprezentuje SU.  

c. Mianuje Przewodniczących Sekcji.  

d. Zwołuje nadzwyczajne spotkania Rady. 

e. Przedstawia Dyrektorowi Szkoły opinie i wnioski – w tym celu spotyka się z 

Dyrektorem przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

6) W zebraniach Prezydium uczestniczy Opiekun SU . 

7) Prezydium koordynowane przez Opiekuna prowadzi wszelką dokumentację przedstawiającą prace 

SU. 

8) Dokumenty podpisuje Opiekun. 

9) Wybory do Prezydium: (załącznik) 

 
5. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1) Propozycje kandydatów na Opiekuna może zgłaszać: 

a. Rada Uczniowska  

b. Rada Pedagogiczna 

c. Dyrektor 

d. Każdy z nauczycieli uczących w szkole 

2) Wybory Opiekuna SU:  

a. Wyboru Opiekuna SU dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego 

b. Wybory są tajne. 

c. Opiekunem zostaje nauczyciel, który zdobył największą ilość głosów. 

3) Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status prowadzącego wspólnie  

z Przewodniczącym SU lub obserwatora obrad Rady Uczniowskiej. 

4)  Rolą Opiekuna jest koordynowanie pracy Samorządu, doradzanie i pomaganie  

w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.  

5) Zwołuje nadzwyczajne i zwyczajne spotkania Rady oraz Prezydium. 

6) Opiekun Samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU.  

7) Kadencja Opiekuna trwa 1 rok z możliwością przedłużenia (bez ograniczeń). 



8) Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo do: 

a. częściowego zwolnienia z dyżurów  w czasie dużych przerw, 

b. zwolnienia z pełnienia dodatkowych funkcji w szkole, 

c. powoływania nauczycieli lub rodziców do pomocy przy organizowaniu przez 

Samorząd imprez i uroczystości 

9)  Opiekun może zostać odwołany przez Dyrektora w wyniku nie wykonywania podjętych 

przez siebie zadań. 

.  

 
6. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1) Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą tworzyć: 

 kwoty przekazane przez Radę Rodziców lub organizacje i instytucje  

2) Operacje finansowe i dokumenty powinny być prowadzone zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
 
      7.  POMOC DYREKCJI SZKOŁY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI  
               SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

 
1) Udzielanie pomocy w przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego wymagających udziału 

pracowników szkoły. 

2) Zapoznanie członków Rady Samorządu Uczniowskiego z Planem Wychowawczym Szkoły, 

w zakresie działalności i współpracy z Samorządem Uczniowskim. 

3) Zapoznanie z warunkami materialnymi i organizacyjnymi niezbędnymi  

do działalności Samorządu Uczniowskiego. 

4) Udzielanie pomocy w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. 

5) Czuwanie nad działalnością Samorządu Uczniowskiego zgodnie z prawem  

i celami wychowawczymi szkoły. 

 

 
 
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1) Wszystkie decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności powyżej 

połowy Członków Rady.  

2) Każda klasa powinna zapoznać się z regulaminem, który powinien być przeanalizowany i 

przedyskutowany; (odpowiedzialni – Samorządy Klasowe). 



3) Regulamin SU zostaje przyjęty przez Samorząd Uczniowski, czyli wszystkich uczniów, 

poprzez tajne głosowanie w klasach. Decyduje większość oddanych głosów. 

4) Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

5) Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Prezydium, 

Opiekun, Rada Pedagogiczna.  

6) Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów, umieszczając je  

w gablocie SU. 

7) Zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej 

połowy członków rady.  

8) Decyzje podjęte przez SU muszą być zatwierdzone przez Opiekuna i Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN WYBORÓW DO PREZYDIUM 
ORDYNACJA WYBORCZA 

 
1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad 

ustalonych w danej klasie. 

2. Wybory do Prezydium odbywają się nie później niż do 10 października 

3. Wybory Prezydium SU przeprowadza Uczniowska Komisja Wyborcza powoływana przez 

zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych.  



4. W skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Prezydium. 

5. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu 

 i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

6. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: 

 a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 3 tygodnie 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. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,  

g. przeprowadzenie wyborów,  

h. obliczenie głosów i sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,  

j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

8.  Zgłaszanie kandydatów: 

a. Do Prezydium mogą kandydować uczniowie klas IV – VIII. 

b. Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze. 

c. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie. 

d. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.  

e. Kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie itp.  

 

9. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

 a. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury 

przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami. 

b. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione. 

c. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób 

ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły. 

10. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:  

a. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w 

czasie od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 20 minut po zakończeniu ostatniej 

lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych. 

 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.  

11. Sposób przeprowadzenia wyborów 

a. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły. 

b. Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania.  

Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza 

podpisem na liście. 

c. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku kandydata 

znaczka „ x”. Uczeń może zaznaczyć w ten sposób maksymalnie jedno nazwisko.   

d. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos 

jest oddany na więcej niż jednego kandydata. 

e. Uczniowska Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny. 

12. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników 

a. Obliczenia głosów dokonuje Uczniowska Komisja Wyborcza bezpośrednio po 

zakończeniu    głosowania. 

b. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków komisji. 

c. W pomieszczeniu, w którym komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby,   które nie 

są członkami komisji. 

d. Po obliczeniu głosów Uczniowska Komisja Wyborcza sporządza protokół, który jest 

dokumentem stanowiącym  dowód przeprowadzenia wyborów. 

e. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich 

członków Uczniowskiej Komisji Wyborczej,  karty do głosowania są komisyjnie 

niszczone. 

f. W przypadkach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje Rada Samorządu 

Uczniowskiego. 

g. Członkami Prezydium zostaje wybranych trzech kandydatów, którzy uzyskali największą 

ilość głosów.  

h. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma 

bezwzględnie największą ilość głosów. Przydziela on dwóm pozostałym Członkom 

Prezydium funkcje Sekretarza i wiceprzewodniczącego. 

i. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się 

liczbę członków Prezydium. 

13. Odwoływanie Członków Rady Uczniowskiej i Prezydium.  

a. Członek Rady Uczniowskiej lub Prezydium jest odwoływany w przypadku niekompetencji i 

naruszenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego na wniosek Rady Uczniowskiej, 



Opiekuna, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora złożony na ręce Prezydium lub Opiekuna, 

którzy zwołują nadzwyczajne spotkanie. 

b. Sprawę odwoławczą rozpatruje się na specjalnym spotkaniu Rady Uczniowskiej poprzez 

głosowanie tajne, bezpośrednie, zwykłą większością głosów.  

c. Na miejsce odwołanego Członka Rady powołuje się kandydata, który w ostatnich wyborach 

otrzymał kolejno największą ilość głosów lub też ucznia, który został zgłoszony przez 

Prezydium, Członków Rady Uczniowskiej lub Opiekuna i zaakceptowany przez Radę 

Uczniowską, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

d. Członek Rady Uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w Radzie.  

e. Od decyzji Rady można odwołać się w trybie 7-dniowym, składając pisemne odwołanie do 

Opiekuna. 

 

Uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym w dniu 21.09. 2017r. 

Podpisy: 

Przewodniczący/a  Samorządu Uczniowskiego 

Amelia Puszczykowska 

…………………………………………………. 

Sekretarz 

Maria Pioch - Sławomirska 

…………………………………………………. 

 


