
  

  

„Równość, wolność i własność są najpotrzebniejszym i najprostszym wnioskiem z praw 

człowieka.” Stanisław Wawrzyniec Staszic – polski reformator oświeceniowy,  

pionier spółdzielczości, przedsiębiorca, publicysta i naukowiec; filozof, geograf, geolog – –  

patron Szkoły Podstawowej Nr 14 w Pabianicach.  

  

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§1. Samorząd Uczniowski, w skrócie SU, tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 

14  w Pabianicach im. Stanisława Staszica, którą dalej będziemy nazywać Szkołą.  

   

§2. Samorząd Uczniowski, działający w Szkole, działa na podstawie Ustawy o systemie 

oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 

195, 668 i 1010), Statutu Szkoły oraz tego Regulaminu.  

  

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU  

  

§ 3.SU ma główne cele swojego działania:  

  

1) promowanie i rozwijanie samorządności, żeby omawiać wspólnie sprawy dotyczące 

funkcjonowania społeczności uczniowskiej w szkole. 

2) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii 

i potrzeb Uczniów we wszystkich sprawach Szkoły – rozmawianie o wszystkim, co 

dotyczy Szkoły i Uczniów,  

3) zwiększanie aktywności Uczniów, rozwijanie zainteresowań i realizowanie własnych 

pomysłów dla dobra wszystkich,  

4) zachęcanie do zapoznawania się z prawami oraz obowiązkami Uczniów – są one 

zapisane w polskim prawie, w Konwencji o prawach dziecka, przede wszystkim, że my 

uczniowie:  

a) mamy prawo wiedzieć czego powinniśmy się uczyć, co powinniśmy umieć  i 

czego się od nas wymaga,  

b) mamy prawo wiedzieć jakie mamy oceny i dlaczego takie,  

c) mamy prawo do takiej nauki, żebyśmy mogli się rozwijać również poza Szkołą i 

mieli czas na własne zainteresowania, hobby, pasje,  

d) mamy prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

e) mamy prawo organizowania wydarzeń kulturalnych, naukowych, sportowych 

oraz rozrywkowych zgodnie z naszymi potrzebami i możliwościami,  w 

porozumieniu z Dyrektorem,  

f) mamy prawo do wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekunów SU;  

g) mamy obowiązek przestrzegać prawa,  

h) mamy obowiązek szanować innych ludzi,  

i) mamy obowiązek chronić i dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,  

j) mamy obowiązek chronić i dbać o środowisko,  

k) mamy obowiązek chronić i dbać o przedmioty, sprzęty i inne rzeczy, które są 

wspólne, lub należą do kogoś innego;  



 

5) SU wybiera spośród swojego grona Zarząd, który reprezentuje SU.  

6) W skład Zarządu wchodzą: 

a) przewodniczący SU 

b) wiceprzewodniczący SU 

c) sekretarz SU 

d) czterech członków Zarządu SU w tym trzech przedstawicieli klas I-III  

 

  

    

Rozdział III: OPIEKUN SU  

  

§ 4. SU opiekują się Opiekunowie SU.  

  

§ 5.1.Opiekunów SU wybierają przedstawiciele klas wspólnie z zarządem SU. Tworzą 2 listy 

kandydatów z nauczycieli klas IV-VIII i I-III. Z każdej listy wybieranych jest dwóch nauczycieli. 

Jeżeli liczba kandydatów wynosi 4 to nie ma procedury wyborczej. Wybory Opiekunów SU są 

tajne i równe (każdy ma jeden głos). Każdy Nauczyciel ma prawo do kandydowania na 

Opiekuna SU. W przypadku równej liczby głosów opiekunami zostają wszyscy kandydaci.  

  

 2.Opiekunowie SU wspomagają jego działalność:   

1) wspierają SU przy przygotowaniu i organizacji różnych wydarzeń,  

2) zachęcają Uczniów do działania,  

3) pomagają w rozmowach z Dyrekcją, Radą Rodziców oraz Nauczycielami.  

  

§ 6.SU może współpracować z członkami Rady Rodziców lub rodzicami, którzy mogą 

pomagać  w rozmowach z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Dyrekcją i innymi.  

  

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.  

  

§ 7.1.Do organów SU, które się wybiera (wybieralnych) należą:   

1. Samorządy Klasowe (SK) –trzy osoby wybierane w każdej klasie. Przedstawiciele  SK 

wspólnie z Zarządem SU tworzą Radę Samorządów Klasowych, w skrócie RSK . 

2. Zarząd SU 

3. inne (np. Rzecznik Praw Ucznia, sekcje zainteresowań tematycznych) – powoływane 

przez Zarząd SU, RSK lub SU.  

  

2.Kadencja Uczniów (okres pracy) trwa do momentu kolejnych wyborów (chyba, że 

zrezygnują lub ukończą naukę). Funkcji w wybieralnych organach SU nie można łączyć.  

3.RSK organizuje zebrania. Jeśli przewodniczący SK nie może w nich uczestniczyć, 

SK wybiera spośród siebie przedstawiciela na zebranie 

  

§ 8 Przedstawiciele Samorządów Klasowych:   

1) poznają potrzeby koleżanek i kolegów w Szkole,   

2) zachęcają do działalności kulturalnej, naukowej, sportowej, rozrywkowej,  

 



  

  

3) informują koleżanki i kolegów w klasach o działalności Zarządu SU i RSK.  

4) uczestniczą w pracach RSK i  pomagają realizować wspólne cele,  

5) przekazują koleżankom i kolegom informacje na temat spraw omawianych na 

zebraniach, 

6) dbają o wysoki poziom kultury i dobrą atmosferę podczas pracy SU,  

7) zachęcają innych do udziału w ogólnoszkolnych akcjach SU.  

  

 

    

§ 9.1. Zebranie RSK prowadzi przewodniczący SU, ale głosują (jeżeli jest głosowanie) tylko ci 

członkowie Zarządu, którzy są przedstawicielem swojej klasy. Zarząd SU realizuje to, co 

zdecyduje RSK 

2.Zebrania RSK zwoływane są przez Przewodniczącego SU raz w miesiącu lub na wniosek 

co najmniej połowy członków RSK  

 

§ 10 Rady Samorządów Klasowych:   

1) współpracują z Zarządem SU i Opiekunami SU,  

2) rozmawiają o planie działań i konkretnych pomysłach Zarządu SU,  

3) zgłaszają propozycje działań dla Zarządu SU,  

4) kontrolują Zarząd SU – czy działa zgodnie z tym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,  

5) rozmawiają o okresowych sprawozdaniach Przewodniczącego SU i innych sprawach 

zgłoszonych przez członków SU.  

   

§ 11 Członkowie Zarządu SU mają obowiązki:   

1) uczestniczą w pracach zarządu i realizują cele SU,  

2) są uczciwi i chętnie współpracują,  

3) słuchają koleżanek i kolegów, kiedy mówią o swoich potrzebach i problemach,  

4) dbają o wysoki poziom kultury i dobrą atmosferę podczas pracy SU,  

5) zachęcają innych do udziału w ogólnoszkolnych działaniach SU.  

   

§ 12 Zarząd SU:   

1) wymyśla, organizuje i realizuje działania uczniowskie,  

2) opracowuje roczny plan działania SU,  

3) stara się poznać potrzeby uczniów i stara się na nie odpowiedzieć,  

4) przedstawia Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski z pracy 

członków SU,  

5) przekazuje informacje Redakcji gazetki szkolnej,  

6) zbiera i przechowuje dokumenty SU,  

7) zwołuje zebrania według potrzeb.  

8) przedstawia Dyrektorowi dwa razy w roku sprawozdanie z działalności SU 

 

§ 13.Przewodniczący SU:  

1)  kieruje pracą SU,  



 

2) reprezentuje SU wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych 

organizacji,  

3) przedstawia Uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy 

oraz sprawozdanie z działalności Zarządu SU,  

4) zwołuje i prowadzi zebrania SU,  

 

§ 14.Sekretarz oraz członkowie Zarządu SU:  

1) wspierają przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w planowaniu działań i ich 

realizacji 

2) pomagają w przygotowaniu sprawozdania z  działalności  

3) dbają o sporządzanie notatek ze spotkań Zarządu SU i zebrań RSK 

 

§ 15 Na każdym spotkaniu SU członkowie omawiają i dzielą się obowiązkami przy realizacji 

najbliższych pomysłów.  

  

§ 16 Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy tych, którzy mogą głosować. Decyzje RSK oraz Zarządu SU mogą być 

uchylone przez Dyrekcję Szkoły wtedy, gdy są sprzeczne z prawem.  

   

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA  

  

§ 17.1. Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekunowie SU wybierani 

są co roku we wrześniu. Wybory w Szkole są:  

1) równe – każdy ma jeden głos,  

2) tajne – nikt nie może kontrolować jak głosujemy,  

3) powszechne – każdy ma prawo i głosować, i kandydować,  

4) bezpośrednie – każdy sam głosuje za siebie, a wynik głosowania staje się wyborem, 

większościowe – liczą się najwyższe wyniki.  

2.W wyborach do Zarządu SU uczniowie mogą występować wspólnie (maksymalnie po 

dwie osoby) – jeśli zostaną wybrani, to wtedy dzielą się funkcją dowolnie.  

  

§ 18. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) ma każdy Uczeń Szkoły.  

  

    

§ 19.Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:  

1) członka Zarządu SU – ma każdy uczeń Szkoły,  

2) Przedstawiciela Samorządu Klasowego – ma każdy uczeń danej klasy,  

3) Opiekuna SU – ma każdy Nauczyciel.  

   

§ 20 Wybory Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej 

w nowym roku szkolnym. Pomaga je przeprowadzić wychowawca. Przewodniczącym 

Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów.  

   



  

  

§ 21 Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza. 

Komisja składa się z co najmniej trzech losowo wybranych przedstawicieli SU, którzy nie są 

kandydatami i Opiekunów SU.  

  

§ 22 Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest co najmniej na dwa tygodnie przed 

terminem wyborów. Termin podaje Dyrektor. Wybory odbywają się najpóźniej 15 

października. Komisja wyborcza:  

  

1) przyjmuje zgłoszenia od kandydatów,  

2) ogłasza nazwiska kandydatów oraz zasady prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na tydzień przed terminem wyborów,  

3) przygotowuje wybory,  

4) ogłasza termin wyznaczony przez Dyrektora i miejsce wyborów,  

5) przeprowadza wybory,  

6) oblicza głosy,  

7) pisze protokół z wyborów i ogłasza wyniki.  

   

§ 23 Ogólnoszkolne wybory odbywają się w następujący sposób:  

  

1) kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w tygodniu przed terminem wyborów,  

2) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są  w 

kolejności zgodnej z numerem wylosowanym dzień wcześniej.  

3) głosowanie odbywa się tak, aby zapewnić zasady demokratyczne (każdy uczeń głosuje 

raz i ma jeden głos, głosowanie jest tajne),  

4) Przewodniczącym Zarządu SU zostaje Uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów,  

5) Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje Uczeń, który otrzymał drugą w kolejności 

liczbę głosów,  

6) jeśli więcej niż dwie osoby otrzymają równą liczbę głosów Szkolna Komisja Wyborcza 

ogłasza dogrywkę. 

7) Przewodniczący SU dobiera sobie spośród innych uczniów szkoły członków zarządu 

SU 

  

    

§ 24.1.Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w 

razie:  

1) rezygnacji,  

2) końca kadencji,  

3) po ukończeniu nauki w Szkole.  

  

2.Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:  

  

1) rezygnacji,  

2) końca kadencji,  



 

3) innego ważnego powodu.  

  

3.Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:  

  

1) na miejsce Przewodniczącego Samorządu Klasowego – Samorząd Klasowy wybiera 

ucznia pełniącego jego obowiązki lub przeprowadza się wybory uzupełniające,  

2) na funkcje członków Zarządu SU –Przewodniczący SU wybiera nowe osoby 

3) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – czasowo obowiązki Przewodniczącego 

pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory,  

4) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – RSK stara się pozyskać nauczyciela, 

który mógłby być Opiekunem SU. Jeżeli to się nie uda Dyrektor decyduje kto będzie 

Opiekunem SU.  

  

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE  

  

§ 27 Zmiany w Regulaminie SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych  w głosowaniu tajnym.  

  

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez SU w dn. ………………..………… i wchodzi w 

życie  z dn. …………………………………… . Tym samym poprzedni Regulamin traci moc.  


