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Załącznik nr 5 

 
 
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy 

w Kielcach 
 
 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr11 

im. Bohaterów Warszawy w Kielcach. 
 

§ 2 
Samorząd Uczniowski, działający w SPI nr 11, zwany dalej SU, działa na podstawie ustawy 

z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59- art. 85, ust.4), Statutu Szkoły 
SPI nr 11. 

   
Rozdział II 

 
 CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

 
§ 3 

Do głównych celów działalności SU należą: 
a. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły. 
b. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 
c. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem. 
d. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole. 
e. Działalność charytatywna. 
f. Prowadzenie kroniki szkolnej. 
g. Integracja zespołu uczniowskiego. 
h. Nawiązywanie kontaktów i kształtowanie właściwych stosunków w relacji: uczeń – uczeń, uczeń 

- nauczyciel. 
i. Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji oraz obyczajów szkoły. 
 

Rozdział III 
 

 OPIEKUN SU 
 

§ 4 
Opiekę nad pracą SU sprawuje opiekun SU wyznaczany przez Dyrektora szkoły Podstawowej 

Integracyjnej nr 11 w Kielcach. Uczniowie mają prawo zgłosić swojego kandydata na opiekuna SU 
z grona pedagogicznego. Opiekun SU może podać sie do dymisji lub zostać odwołany przez 
Dyrektora szkoły. 

  
§ 5 

Opiekun SU wspomaga działalność SU poprzez: 
a. Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych. 
b. Inspirowanie uczniów do działania. 
c. Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną oraz radą rodziców. 
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Rozdział IV 
 

 ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 
 

§ 6 
1. Władzami SU są: 

a. na szczeblu klas – samorządy klasowe, 
b. na szczeblu szkoły – rada samorządu uczniowskiego. 

 
2. Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:  

a. przewodniczący samorządu,  
b. zastępca przewodniczącego, 
c. skarbnik,  
d. sekretarz,  
e. rada wolontariatu, 
f. uczniowie wchodzący w skład sekcji: 

 charytatywnej, 

 organizacyjnej, 

 sportowej. 
3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 
4. Jeżeli członek Rady SU nie przestrzega zasad Regulaminu SU, Statutu Szkoły oraz jego postawa 

jako ucznia budzi zastrzeżenia, możliwe jest jego odwołanie. Następuje ono na wniosek opiekuna 
SU. Obowiązki odwołanego członka Rady SU przejmuje osoba wskazana przez opiekuna SU 
z pozostałych członków Rady SU lub powołanych do sekcji. 

 
 

§ 7 
Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

a. Identyfikują potrzeby uczniów. 
b. Inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w szkole. 
c. Informują uczniów o działalności Rady SU. 
 

§ 8 
Do zadań Rady SU należy: 

a. Koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich. 
b. Opracowanie rocznego planu działania SU. 
c. Identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby. 
d. Przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, 

sugestii członków SU. 
e. Sprawowanie opieki nad Kroniką szkoły. 
f. Przygotowywanie scenariusza proponowanej imprezy i przedstawienie go do akceptacji 

Dyrektora Szkoły na 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem. 
g. Zbieranie i archiwizowanie (w teczce/segregatorze) bieżącej dokumentacji SU. 

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Rady SU lub Opiekuna SU 
przynajmniej raz w miesiącu. 

 
§ 9 

Do obowiązków członków Rady SU należy: 
a. Uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU. 
b. Tworzenie rocznego planu pracy oraz sprawozdania z jego działalności. 
c. Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów. 
d. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU. 
e. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU. 

 
 

§ 10 
Zadania Przewodniczącego SU: 
a. Kieruje pracą Rady SU. 
b. Bezwzględnie przestrzega zasad Regulaminu SU, Statutu szkoły, Kodeksu Zachowania. 
c. Reprezentuje SU wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych 

organizacji. 
d.  Zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady SU. 
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§ 11 

Zadania Skarbnika : 
a. Gromadzi środki finansowe. 
b. Corocznie przestawia sprawozdanie finansowe opiekunowi SU. 
 

§ 12 
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych sekcjach odbywa się przed podjęciem realizacji 

danego zadania. Liczba uczniów w sekcjach uzależniona jest od konkretnego zadania. 
  

§ 13 
1. Organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Rady SU mogą być uchylone przez Dyrektora szkoły 

gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 
 
 
 

Rozdział V  
 

 ORDYNACJA WYBORCZA 
 
 

§ 14 
Organy wybieralne SU: Rada SU, samorządy klasowe.  

1. Wybory do rady SU przeprowadzane są do końca września. Prawo głosowania posiada każdy 
uczeń szkoły. 

2. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu na godzinie 
wychowawczej. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem 
Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. 

 
 

§ 15 
Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest  przez opiekuna SU. W jej skład wchodzą: 

3 niekandydujący uczniowie wyznaczeni przez opiekuna SU oraz opiekun SU. 
Do jej obowiązków należy: 
a. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów. 
b. Określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów. 
c. Przygotowanie wyborów. 
d. Ogłoszenie terminu i miejsca wyborów. 
e. Przeprowadzenie wyborów. 
f. Obliczenie głosów. 
g. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 
 
 

§ 16 
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez opiekuna 

SU terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą. 
Kandydatów zgłaszają Samorządy Klasowe. Kandydaci mają prawo przedstawić program 
wyborczy na plakatach umieszczonych w wyznaczonym miejscu. 

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do rady SU umieszczone są w kolejności 
alfabetycznej. 

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą 
w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, 
złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej 
zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 

4. Członkami Rady SU zostają pierwsze 4 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 
5. Przewodniczącym Rady SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów 

w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków SU. 
6. Wiceprzewodniczącym Rady SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę 

głosów spośród wszystkich wybranych członków SU. 
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7. Skarbnikiem Rady SU zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę głosów 
spośród wszystkich wybranych członków SU. 

8. Sekretarzem Rady SU zostaje osoba, która otrzymała czwartą w kolejności liczbę głosów 
spośród wszystkich wybranych członków SU. 

9. Komisja Wyborcza zlicza głosy i po 2 dniach umieszcza je na tablicy ogłoszeń.  
10. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów. 
 

§ 17 
 
Sekcje SU 
Poszczególne sekcje SU tworzą uczniowie chętni do współpracy z Radą SU i opiekunem SU. Ilość 

osób działających w sekcji jest nieograniczona. Każdy uczeń może wziąć udział w realizacji planu 
pracy SU. 

 
Rozdział VI  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
§ 18 
 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać na posiedzeniu Rady SU na wniosek Przewodniczącego 
SU, Opiekuna SU lub Dyrektora szkoły. 

2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę SU i wchodzi w życie dnia 01.09.2017 r. 
 
 


