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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE 
 

W trosce o poszanowanie godności i praw uczniów, by mogli oni w demokratyczny 

sposób wpłynąć na życie szkoły, współuczestniczyć w rozwoju placówki i rozpropagowywać 

jej dobre imię oraz aby działalność uczniowska była zorganizowana i uporządkowana 

ustanowiony zostaje Regulamin Działalności Samorządu Uczniowskiego. 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego działa 

na podstawie art. 55 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

2. Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do reprezentowania wszystkich uczniów 

szkoły podstawowej oraz do obrony praw i godności ucznia. 

II. Władze 

1. Skład Samorządu Uczniowskiego 

- w skład Samorządu Uczniowskiego, wybieranego przez ogół uczniów, 

wchodzi dwóch przedstawicieli każdej klasy szkoły podstawowej. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

a) w skład zarządu wchodzą przewodniczący poszczególnych klas oraz wybrani 

uczniowie klas ósmych, 

 

b) przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń klasy ósmej, który 

uzyskał najwięcej głosów w wyborach powszechnych; 

- osoba z drugą w kolejności liczbą głosów zostaje wiceprzewodniczącym, 

- osoba z trzecią w kolejności liczbą głosów zostaje sekretarzem, 

- spośród swojego składu zarząd wybiera skarbnika, 

- pozostałe osoby zostają członkami zarządu. 

 

3. Opiekunowie 

a) opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują opiekunowie (nauczyciele). 

III. Kompetencje władz samorządu uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski 

a) uchwala Regulamin Samorządu, 

b) wybiera Komisję Wyborczą, 

c) wybiera sekcje, 

d) przyjmuje sprawozdanie z działalności Samorządu, 

e) w zebraniach Samorządu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy 

przewodniczący klas 
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- w razie nieobecności któregoś z przewodniczących ma on obowiązek 

wyznaczyć swojego zastępcę. 

 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

a) występuje w sprawach uczniów i szkoły do innych organów, 

b) kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego, 

c) reprezentuje Samorząd Uczniowski na forum szkoły i na zewnątrz szkoły, 

d) raz na rok przedstawia sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności, 

e) wydaje opinie w imieniu uczniów. 

 

3. Samorząd Uczniowski uaktualnia tablicę informacyjną, w której informuje 

o bieżących sprawach związanych z działalnością Samorządu, o wydarzeniach z 

życia szkoły. 

 

4. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego 

w Kościanie może podejmować współpracę z samorządami innych szkół. 

 

5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach 

innych organów szkoły, na zaproszenie lub na własny wniosek po uzyskaniu zgody 

przewodniczących tych organów. 

 

IV. Wybory, kadencja władz 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się do 30 września danego roku 

szkolnego. Termin wyborów należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły. 

a) wybory organizują i nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. W wyborach wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, 

członków zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Wybory do zarządu odbywają się w sposób tajny, bezpośredni, powszechny i równy. 

a) każdy wyborca (uczeń) otrzymuje kartę, na której zaznacza nazwisko kandydata 

na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jeśli wyborca (uczeń) nie 

wypełni karty we właściwy sposób, opiekun Samorządu nie uwzględni jego 

głosu. 

 

4. Kandydaci do zarządu Samorządu Uczniowskiego 

a) w wyborach bierze udział jeden przedstawiciel z każdej klasy. W wyjątkowych 

sytuacjach opiekun Samorządu może zgodzić się, by z klasy kandydowały dwie 

osoby - zgłoszenie musi zawierać nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę, 

b) klasa nie ma obowiązku wyznaczać swojego kandydata, 

c) kandydat na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego musi osiągać dobre 

wyniki w nauce i odznaczać się co najmniej bardzo dobrym zachowaniem, 

d) kandydaci mają 1 tydzień na przeprowadzenie kampanii wyborczej, czyli 

przedstawienie społeczności szkolnej swojego programu pod warunkiem, że nie 

obraża on innych osób. 
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5. Na pierwszym posiedzeniu Samorząd Uczniowski wybiera spośród swoich członków 

poszczególne sekcje. Samorząd w razie konieczności może powołać do sekcji osoby 

spoza jego grona. 

V. Inne postanowienia  

1. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie ustala się 

zasady funkcjonowania w szkole dnia bez pytania (tzw. szczęśliwego numerka). 

Codziennie losowany jest numer ucznia, który danego dnia jest zwolniony ze 

sprawdzania swoich wiadomości i umiejętności w formie ustnej. Wylosowany numer 

zostaje odłożony do czasu, aż wszystkie numery zostaną wylosowane. Informację o 

wylosowanym numerze zamieszcza się na tablicy informacyjnej Samorządu 

Uczniowskiego. 

VI. Przepisy końcowe 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

 

2. Członkami władz Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie szkoły, 

w chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

3. Członkowie władz Samorządu Uczniowskiego muszą odznaczać się bardzo dobrym 

zachowaniem i dobrymi wynikami w nauce. 

 

4. Z regulaminem Samorządu Uczniowskiego zapoznawana jest każda klasa. 

 

5. O zmianę regulaminu może wnosić Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna, 

Dyrektor Szkoły. 

 

6. Proponowane poprawki przedstawione są do wiadomości wszystkim uczniom 

poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. 

 


