
REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA

ORKANA W WARSZAWIE

I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W Szkole podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana  działa Samorząd Uczniowski zwany 
dalej Samorządem.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku,  
Statutem Szkoły oraz zapisami tegoż regulaminu. 

 II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

§ 4

Do głównych celów działalności Samorządu 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. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w szkole i poza nią, 
f. reprezentowanie działalności Samorządu przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców 
i innymi organami szkolnymi oraz poza szkolnymi. 

III: OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

§ 5

Opiekę nad pracą Samorządu sprawują Opiekunowie Samorządu.

§ 6



Opiekunów Samorządu  wybiera Zarząd Samorządu wraz z Przewodniczącym oraz Vice 
Przewodniczącym. Wybory Opiekunów Samorządu są równe, jawne, bezpośrednie.  Prawo 
kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

                                                                          § 7

Opiekunowie Samorządu wspomagają jego działalność poprzez:
a. wsparcie Samorządu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania oraz jego wspomaganie,
c. pośredniczenie w relacjach Samorządu z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 IV. OPRGANY SAMORZĄDU  - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 8

Organami Samorządu są:

1. Przewodniczący Samorządu
2. Vice Przewodniczący Samorządu
3. Zarząd Samorządu  

                                                                          §9

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

§ 10

Przewodniczący oraz Vice Przewodniczący wybierani są przez Zarząd Samorządu. 

§ 11

Do kompetencji Przewodniczącego oraz Vice Przewodniczącego należą:

1. reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2. Kierowanie pracą Samorządu.
3. Organizowanie współpracy Zarządu Samorządu z samorządami klasowymi i 

organizacjami działającymi w szkole oraz poza nią. 

 § 12

W skład Zarządu Samorządu wchodzą wszyscy członkowie Samorządu wraz z 
Przewodniczącym i Vice Przewodniczącym. 

§ 13  

Zarząd Samorządu wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, tajnych, 
bezpośrednich. 



§ 14

Zebrania Zarządu Samorządu zwołuje Przewodniczący, Vice Przewodniczący, Opiekun (-ka) 
Samorządu stosownie do potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 § 15

Z każdego zebrania Zarządu Samorządu tworzy się protokół, należy to do kompetencji 
członka/członkini Zarządu wybranego przez Przewodniczącego lub Vice przewodniczącego. 

§ 16

1. Uchwały Zarządu Samorządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków/członkiń. 

2.  Decyzje Zarządu Samorządu mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z
prawem lub statutem szkoły.

§ 17

Do kompetencji Zarządu Samorządu należy:

1. opracowanie rocznego planu placu Samorządu,
2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy,
3.  identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
4. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla 

uczniów i szkoły,
5. współpraca z przedstawicielami samorządów klasowych,
6. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu,
7. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
8. organizacja powszechnych wyborów na Rzecznika Praw Ucznia co dwa lata wedle 

zapisów w Statucie Szkoły, 
9. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji Samorządu.

§ 18

Do obowiązków członków Zarządu Samorządu należy:
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów Samorządu,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu.



V. ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 19

Organem wybieralnym  Samorządu jest Zarząd Samorządu. Wybory do Samorządu  są
powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i tajne. Wybory organizowane są możliwe 
niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego, raz w roku.  

§20

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń i uczennica szkoły z klas 
IV - VIII. 

§21

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a.stałego członka/członkinię  Zarządu Samorządu - posiada każdy uczeń i każda uczennica
szkoły,

b. opiekuna(-kę) Samorządu - posiada każdy członek/każda członkini rady pedagogicznej.

§22

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja 
Wyborcza oraz Opiekunowie Samorządu. 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 8 uczniów lub uczennic szkoły, 
którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Zarządu Samorządu. 
Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.

3. Rozpoczęcie prac przez Uczniowska Komisję Wyborcza  powinno nastąpić minimum 
na tydzień przed wyznaczonym terminem wyborów.

§23

Do zadań Uczniowskiej  Komisji Wyborczej  należą: 
a. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
b. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
c. przeprowadzenie wyborów,
d. obliczenie głosów,
e. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
f. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna (-ki) 
Samorządu Uczniowskiego.

 §24

Do Zadań Opiekunów Samorządu należą:
a. przyjęcie zgłoszeń kandydatów (-ek) w porozumieniu z Samorządami Klasowymi oraz 
wychowawcami klas,
b. powołanie Uczniowskiej Komisji Wyborczej.



                                                 §25

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1. Każda klasa ma możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów do Zarządu 
Samorządu. Sposób wyboru kandydatów pozostaje w gestii Samorządu Klasowego danej 
klasy. 

2. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje wyznaczony Opiekun(-ka) Samorządu. 

§26

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym przez 
Opiekuna (-kę) Samorządu terminem wyborów. 

2. Wszelkie materiały wyborcze kandydaci mogę umieszczać na terenie szkoły na 
wyznaczonych do tego tablicach lub w innych miejscach na terenie szkoły, nie 
naruszając jednak mienia szkoły i estetyki.

3. Po zakończeniu wyborów obowiązkiem każdego kandydata jest usunięcie w przeciągu
3 dni wszelkich materiałów agitacyjnych: plakatów, ulotek, itp.  

4. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych 
osób, używać słów powszechnie uważanych za wulgarne czy obraźliwe.

§27

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Opiekuna (-kę) Samorządu  terminie w 
czasie trzech długich przerw obiadowych.

2. Wybory odbywają się na korytarzu I oraz II piętra. 
3. W czasie trwania wyborów pracuje Uczniowska Komisja Wyborcza w składzie 

minimum czterech członków w każdej komisji. Powoływane są dwie takie komisje na 
I piętrze oraz na II piętrze korytarza szkolnego. 

4. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną 
listę uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko,  miejsce na 
odręczny podpis.

5. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do 
głosowania w liczbie odpowiadającej około 60% liczbie uprawnionych  uczniów do 
głosowania. W razie potrzeby następuje dodrukowanie kart do głosowania.   

6. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu 
Uczniowskiego umieszczone są w porządku klas: od klasy czwartej do klasy ósmej.   

7. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą
w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście wyborców oraz 
wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty 
do urny wyborczej.

8. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie znak X przy imieniu i nazwisku jednego, 
dwóch lub trzech kandydatów do Zarządu Samorządu. 



9. Za głos nieważny uznaje się ten, na którym nie ma żadnego znaku X przy imieniu i 
nazwisku kandydata. 

10. Do Zarządu Samorządu Szkolnego dostaje się po dwóch uczniów z każdego poziomu 
edukacyjnego z największą ilością głosów. 

11. Wybór Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego następuje na pierwszym zebraniu 
Zarządu Samorządu, przez tenże Zarząd, poprzez głosowanie. Zwyczajowo 
przewodniczącym i Vice przewodniczącym wybierane są osoby z największą ilością 
głosów, aczkolwiek nie jest to obligatoryjne.  

§28

 Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury.

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają 
urnę z głosami i dokonują porządkowania znajdujących się w niej kart do głosowania. 
Następnie przystępują do liczenia. 

2. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków Uczniowskiej 
Komisji Wyborczej  obecnych przy liczeniu głosów.

3. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole 
zawierającym następujące informacje:                                                                             
a. liczba osób uprawnionych do głosowania,                                                                    
b. liczba głosów ważnych,                                                                                                
c. liczba głosów nieważnych,                                                                                            
d. liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

4. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej 
gazetce ściennej Samorządu oraz stronie internetowej szkoły.

§ 29

1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

§ 30

1. Mandat członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

a.    rezygnacji,

b.    końca kadencji,

c.    ukończenia nauki w szkole.

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. Zarządu Samorządu Uczniowskiego powołuje do swojego grona ucznia o kolejnej 
największej liczbie głosów z danego poziomu edukacyjnego,   

b. w  przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Zarząd 
Samorządu przeprowadza jawne głosowane na zgłoszonych kandydatów na Opiekuna (-kę) 
Samorządu.

VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z 
Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron.

§ 32

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 
negatywnie oceniani.

§ 33

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu  Zarządu Samorządu po 
wcześniejszych konsultacjach ze społecznością szkolną oraz Dyrekcją Szkoły. 

§ 34

Zarząd Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez  głosowanie.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami Samorządu.

§ 35

                                                                        Niniejszy Regulamin uchwalony został przez 
Zarząd Samorządu  w dn. ………… i wchodzi w życie z dn. …………… .
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