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ZAŁ ĄCZNIK NR 4 

do Statutu 
Szkoły Podstawowej nr 114 

im. Arkadego Fiedlera w Krakowie 

REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zasady ogólne 

§ 1 

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „ Szkolny Samorząd Uczniowski 
„ w  skrócie „SU”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły 
3. Regulamin samorządu nie moŜe być sprzeczny ze statutem Szkoły Podstawowej 

nr 114 w Krakowie. 
4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły. 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 2 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
a) uczniowie klas IV- VI 
b) rady klasowe IV- VI 
c) zarząd samorządu  IV- VI 

2. Rady klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów kaŜdej klasy, pod 
kierunkiem wychowawcy klasy. 

3. Rada klasowa moŜe składać się z 3 osób 
4. W skład rady klasowej wchodzą: 

a) przewodniczący 
b) zastępca przewodniczącego 
c) skarbnik 
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5. Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasowym w 
zaleŜności od potrzeb. 

6. Zarząd samorządu moŜe składać się maksymalnie z 15 osób.  
7. W skład zarządu SU wchodzą: 

a) przewodniczący 
b) zastępca przewodniczącego 
c) skarbnik 
d) sekretarz 

8. W zarządzie SU działają stałe sekcje organizacyjne: 
a) porządkowo – informacyjna 
b) kulturalno – rozrywkowa 
c) kronikarsko – dziennikarska 
d) charytatywna 

9. Zarząd SU moŜe powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania 
konkretnego działania. 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 3 

1. Opiekun samorządu powołany jest przez Dyrektora szkoły. 
2. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w 

realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności. 
3. Opiekun przy współpracy z SU sporządza plan pracy samorządu. 
4. Opiekun samorządu po kaŜdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności 

SU. 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

§ 4 

1. Kadencja  rad klasowych trwa 1 rok. 
2. Kadencja zarządu  SU trwa 1 rok. 
3. Kandydaci do zarządu SU są wybierani spośród uczniów klasy.  
4. Liczba kandydatów nie moŜe przekraczać 3 uczniów z oddziału.  
5. Zarząd jest wybierany przez uczniów klas IV –VI 
6. Kandydatami do zarządu powinni być uczniowie, których zachowanie jest  

nienaganne. 
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7. Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3  
uprawnionych do głosowania.  

8. Głosowanie do zarządu SU jest: 
a) powszechne (kaŜdy uczeń ma prawo głosu) 
b) równe (jednakowo liczy się głos kaŜdego ucznia) 
c) bezpośrednie (kaŜdy musi osobiście oddać swój głos) 
d)  tajne (głosujący pozostaje anonimowy) 

9. KaŜdy uczeń ma prawo oddać 4 głosy na wybranych przez siebie kandydatów; 
nie moŜna oddać 4 głosów na tego samego kandydata.  

10. Kampania wyborcza odbywa się na terenie szkoły. 
11. Wybory musza się odbyć przed końcem września kaŜdego roku. 
12. W skład komisji wyborczej wchodzą: 

a) przewodniczący komisji – Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego 
powołana 

b) zastępca przewodniczącego – opiekun SU 
c) członkowie – trzech przedstawicieli wybranych przez opiekuna SU spośród 

Rad Klasowych 
13. Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia. 
14. Szczegóły ( regulamin ) wyborów podają wychowawcy klas przed wyborami. 
 

Praca Samorządu Uczniowskiego  

§ 5 

 
1. Zebranie SU zwołuje opiekun  samorządu. 
2. Zebranie SU moŜe być zwołane  na wniosek Dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej lub przewodniczącego SU. 
3. Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niŜ raz w półroczu. 
4. Do zadań klasowych rad uczniów naleŜą: 

a. współpraca z wychowawcą 
b. pomoc uczniom uczącym się słabo 
c. organizacja imprez klasowych 
d. przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy 

 
5. W zakres działalności poszczególnych sekcji wchodzą: 

1) Porządkowo – informacyjna 
a. kontrola dekoracji i estetyki klas 
b. kontrola porządku w szafkach ubraniowych 
c. dbałość o tablicę informacyjną Samorządu 
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d. organizowanie okolicznościowych apeli Samorządu 
2) kulturalno – rozrywkowa 
a) organizowanie róŜnorodnych konkursów na terenie szkoły 
b) urządzanie zabaw i dyskotek dla klas IV- VI 
c) współudział w innych uroczystościach i akademiach szkolnych 
3) kronikarsko – dziennikarska 
a) prowadzenie kroniki szkolnej 
b) przygotowanie okolicznościowych audycji radiowych 
4) charytatywna 
a) inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły 
b) zbieranie funduszy na rzecz określonej fundacji 
c) podliczanie zebranych sum pieniędzy 
d) organizowanie zbiórek 
 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

§ 6 

1. Uczniowie maja prawo do: 
   a) wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów  
       klasowych i szkolnych 
   b) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców  

  z wnioskami 
   c) zapoznania się z programem nauczania, ich treścią, celem i stawianymi  

  przez nie wymaganiami 
   d) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 
   e) organizacji Ŝycia szkolnego 
   f) działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z  

  potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z    
  Dyrektorem szkoły 

   g) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU 
   h) szczęśliwego numerka 
2. Do obowiązków Samorządu naleŜy: 
a) aktywne i zaangaŜowane uczestnictwo w pracach organów SU 
b) godne reprezentowanie swojej szkoły zarówno na jej terenie jak i poza nią. 
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Finanse Samorządu Uczniowskiego 

§ 7 

1. Samorząd Uczniowski posiada własne środki finansowe. 
2. Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami opiniowany jest na Radzie 
Pedagogicznej. 
3. Zgromadzone fundusze SU dzieli według następujących zasad: 
    a) zakup niezbędnych do działalności SU artykułów 
    b) organizację imprez i uroczystości szkolnych 
    c) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej 
 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

§ 8 

1. Samorząd Uczniowski posiada: 
    a) regulamin SU 
    b) ordynację wyborczą 
    c) roczny plan pracy 
    d) ksiąŜkę wpływów i wydatków 
    e) kronikę 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

Nowy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 21.09.2009r. 
 
 
 
 
 

 
 

 


