
Regulamin Samorządu Uczniowskiego klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 48 im. Adama 

Próchnika w Warszawie w roku szkolny 2021/2022 

Rozdział I: Postanowienie Ogólne 

&1 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 48.  

2. Uczniowie klas młodszych (0-III)  tworzą  Mały Samorząd Uczniowski, który 

współpracuje z Samorządem klas 4-8 . Jego działalność nie jest umieszczona w niniejszym 

regulaminie.   

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego obowiązuje przez jeden rok szkolny.    

4. Istnieje możliwość  wprowadzania zmian do regulaminu w trakcie trwania roku szkolnego. 

   

Rozdział II: Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

&2 

Do głównych celów i zadań działalności SU należą: 

- tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia            

i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, 

- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii              

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

- przygotowanie i prowadzenie informacyjnej gazetki samorządu uczniowskiego, 

- zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

- organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole.  

 

Rozdział III: Organy i instytucje Samorządu Uczniowskiego 

&3 

Do organów Samorządu Uczniowskiego SP 48 należą: 

- Rada Samorządu Uczniowskiego złożona z przedstawicieli Samorządów Klasowych,  

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego,  

- Szkolna Rada Wolontariatu,  

- Przedstwiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście.  

 

&4 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 48 składa się z :  

-  Prezydenta Szkoły,  



-  Wiceprezydenta Szkoły,  

 - Sekretarza  

&5  

Prezydent Szkoły:  

- kieruje pracą Zarządu SU,  

- reprezentuje SU wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych 

organizacji,  

- zwołuje i przewodniczy zebraniom Samorządu Ucznioiwskiego.  

&6  

Wiceprezydent Szkoły pełni obowiązki Prezydenta Samorządu Uczniowskiego w razie jego 

nieobecności lub z jego upoważnienia oraz organizuje imprezy rozrywkowe w szkole,  

a podczas dyskotek jest odpowiedzialny za nagłośnienie oraz odtwarzanie muzyki. O wyborze 

piosenek decydują wszyscy uczniowie.    

 

&7  

Sekretarz jest odpowiedzialny za redakcję gazetki Samorządu Uczniowskiego oraz 

działalność internetową samorządu. 

&8 

Szkolną Radę Wolontariatu oraz przedstawicieli Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście 

wybierają Przedstawiciele Samorządów Klasowych podczas pierwszego spotkania Samorządu 

Uczniowskiego.  

&9 

Przedstwiciele organów Samorządu Uczniowskiego są wybierani na jeden rok szkolny.  

 

Rozdział IV: Wybory przedstawicieli uczniów 

  &10 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinnien zostać wybrany do połowy października.  

&11 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły z klas 4-8. 

 

&12 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na przedstawicieli Zarządu Szkoły mają 

uczniowie, którzy:   



- w zeszłym roku szkolnym mieli przynajmniej 80% frekwencję,  

- osiągnęli średnią ocen powyżej 3,5,  

- otrzymali ocenę zachowania przynajmniej bardzo dobrą, 

- uzyskali zgodę wychowawcy oraz pięciu nauczycieli uczących kandydata na stanowisko 

Prezydenta. 

  

Na Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego lub Sekretarza Szkoły mogą kandydować 

ucznioiwe klas 4-8. 

Jeżeli nie zgłosi się żaden kandydat na dane stanowisko, Samorząd Uczniowski sam wybierze 

kandydata na nadane stanowisko podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego.  

&13 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Szkolna 

Komisja Wyborcza powołana przez Przedstawicieli Samorządu Klas.  

&14 

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:  

- kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez 

Samorząd Uczniowski terminem wyborów,  

- na  kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej,  

- głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą  

w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do 

głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej,  

- członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostają osoby, które otrzymały największą 

liczbę głosów   

- jeżeli, kandydaci otrzymają równą liczbę głosów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza 

wybory uzupełniające.  

 

Rozdział V: Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

&15 

Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

wybrany przez wszystkich uczniów klas 4-8. 

 

&16 

Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego:  



- opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów,  

-  wybory opiekuna są równe, tajne i bezpośrednie i odbywają się w czerwcu,  

-  prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom, 

- opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który uzyskał największa liczbę 

głosów,  

- opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć rezygnację 

z pełnionej funkcji, na jego miejsce Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera nowego 

opiekuna (w przypadku braku możliwości wybrania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

Dyrektor Szkoły powierza tę funkcję wyznaczonemu nauczycielowi). 

&17 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

-  czuwa nad całokształtem prac Samorządu,  

- wspiera działania Samorządu Uczniowskiego,  

- pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

- pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu,  

- pośredniczy między uczniami, nauczycielami i dyrektorem,  

- zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.  

                                                                 &18 

Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.  

                                                                &19 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 48 klas 4-8 może mieć dwóch opiekunów.   

Rozdział VI: Organizacja pracy 

&20 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego będą odbywałay się przynajmniej raz w miesiącu, nie 

częściej jednak niż raz w tygodniu. Spotkanie może zwołać Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego lub Opiekun Samorządu Uczniowskiego.  O terminie spotkania będzie 

informował Prezydent Szkoły lub jego zastępca.  

&21  

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego przygotowują przedstawiciele Samorządów 

Klasowych  po wcześniejszych konsultacjach  w klasach.  

&22 

Raz na pół roku Samorząd Uczniowski będzie przygotowywał sprawozdanie ze swojej pracy. 

Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Pedagogicznej przez opiekuna Samorządu.   

Rozdział VII: Postanowienia końcowe 



&23   

 Niniejszy Regulamin został uchwalony dnia 22 września 2021r. i wchodzi w życie dnia 1 

października 2021 r. 

 


