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Samorząd Uczniowski 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

 angażowanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły; 

 realizacja potrzeb i zainteresowań młodzieży; 

 organizacja życia szkolnego; 

 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich; 

 rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego; 

 kształtowanie umiejętności pracy w grupie; 

 godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

Regulamin funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego: 

Samorząd Uczniowski działa zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe oraz Statutem szkoły. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy działają w nim 

poprzez swoich przedstawicieli wchodzących w skład samorządów klasowych. 

2. Samorząd Uczniowski jest jedynym przedstawicielem społeczności uczniowskiej 

szkoły. 

3. Członkowie Samorządu Uczniowskiego wybierani są spośród i przez przedstawicieli 

samorządów klasowych  w głosowaniu równym i tajnym. 

4. Wybory są ważne, gdy weźmie w nich udział co najmniej 50% uprawnionych do 

głosowania. 

5. Kandydaci wybierani są zwykłą większością głosów.  
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6. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

7. Członkowie samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego muszą mieć co 

najmniej ocenę dobrą z zachowania. 

 

Władze Samorządu Uczniowskiego: 

1. Rada Samorządów Klasowych składa się z trzech przedstawicieli wszystkich 

oddziałów klas IV- VIII oraz gimnazjum- zwana dalej Radą. Do jej kompetencji należą: 

 uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz dokonywanie w nim 

niezbędnych zmian i poprawek; 

 podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań Samorządu 

Uczniowskiego; 

 przedstawianie podjętych uchwał zarządowi; 

2. Zarząd ma następujące kompetencje: 

 kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego; 

 prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego; 

 reprezentuje Samorząd Uczniowski na zewnątrz; 

 współpracuje z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców; 

 prezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

 ma swój wkład w planowanie i organizowanie życia kulturalnego szkoły; 

 wykonuje uchwały podjęte przez Radę. 

Zarząd składa się z:  

 przewodniczącego; 

 zastępcy przewodniczącego. 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

Opiekun SU nie jest członkiem Samorządu, lecz Rady Pedagogicznej. 

Zadaniami opiekuna są: 

 czuwanie nad pracą Samorządu Uczniowskiego; 

 pośredniczenie między uczniami a nauczycielami i Dyrekcją; 

 doradzanie i wzmacnianie inicjatywy uczniowskiej; 

 pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 
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Ordynacja wyborcza 

do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku 

Zasady ogólne: 

1. Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, zaś Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego to jego organ wykonawczo - zarządzający. 

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

3. Kandydatów do Zarządu zgłaszają poszczególne społeczności klasowe. 

4. Zgłoszeni kandydaci w ciągu dwóch tygodni prowadzą kampanię wyborczą. 

5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego wybierani są spośród i przez przedstawicieli 

samorządów klasowych  w głosowaniu równym i tajnym. 

6. Wybory są ważne, gdy weźmie w nich udział co najmniej 50% uprawnionych do 

głosowania. 

7. Kandydaci wybierani są zwykłą większością głosów.  

8. Uczeń, który zdobył największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego, a kolejny - jego zastępcą.  

Kampania wyborcza i wybory powinny być przeprowadzone we wrześniu każdego roku. 

 


