
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej Nr 7 – Szkole Sportowej w Lubinie  

 

Uchwalono na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 
§ 1 

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Władzami samorządu uczniowskiego są: 

1) rady oddziałowe, 
2) przewodniczący samorządu, 
3) zarząd samorządu. 

3. W skład każdej rady oddziałowej wchodzi trzech uczniów danego oddziału: 
1) przewodniczący rady, 
2) zastępca przewodniczącego rady, 
3) sekretarz rady. 

4. W skład pięcioosobowego zarządu samorządu uczniowskiego wchodzą: 
1) przewodniczący samorządu, 
2) zastępca przewodniczącego, 
3) sekretarz, 
4) dwóch członków prezydium. 

 
§ 2 

1. Rady oddziałowe są reprezentantami uczniów danego oddziału. 
2. Reprezentantem samorządu uczniowskiego jest jego zarząd, który obraduje na zebraniach 

co najmniej dwa razy w każdym okresie roku szkolnego. 
3. Pomiędzy zebraniami zarządu reprezentantem samorządu uczniowskiego jest jego 

przewodniczący. 
4. Decyzje organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków danego organu. 
 

§ 3 

1. Wybory rad oddziałowych odbywają się do końca września pierwszego roku nauki 
w danym etapie edukacyjnym (klasy 1 i 4) wg następujących zasad: 
1) wybory przeprowadza wychowawca klasy przy współpracy z komisją skrutacyjną, 
2) trzyosobową komisję skrutacyjną wybiera się w glosowaniu jawnym, 
3) wybory są tajne, chyba, że uczniowie danej klasy w głosowaniu jawnym postanowią 

inaczej, 
4) kandydatami mogą być wszyscy uczniowie danej klasy, którzy wyrażą na to zgodę, 
5) wybory przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika przeprowadza się 

odrębnie, 
6) każdy uczeń w głosowaniu może oddać jeden głos, 
7) na daną funkcję wybrany zostaje kandydat, którzy otrzyma największą liczbę głosów. 



 

2. Przewodniczący samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów 
w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród kandydatów wg następujących 
zasad: 
1) wybory przeprowadza się po zakończeniu kadencji lub wygaśnięciu mandatu 

poprzedniego przewodniczącego, 
2) kandydatem na przewodniczącego może być każdy uczeń począwszy od klasy 4, 
3) kandydata może zgłosić grupa uczniów przedkładając do opiekuna samorządu 

zgłoszenie podpisane przez co najmniej 20 uczniów, 
4) wybierany może być kandydat, który wyrazi na to zgodę, 
5) wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana przez opiekuna 

samorządu spośród uczniów klas ósmych pod nadzorem opiekuna samorządu, 
6) wybory przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez opiekuna samorządu i na 

wskazanych przez niego godzinach lekcyjnych, 
7) wybory przewodniczącego może poprzedzać kampania wyborcza, 
8) przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największa liczbę głosów. 

3. Pozostałych członków zarządu samorządu wybierają spośród siebie przewodniczący rad  
oddziałowych na zebraniu zwołanym przez opiekuna samorządu wg następujących zasad: 
1) wyboru na wolną funkcję dokonuje się po zakończeniu kadencji lub wygaśnięcia 

mandatu ucznia dotychczas sprawującego daną funkcję, 
2) wybory są tajne, chyba, że zebrani w głosowaniu jawnym postanowi inaczej, 
3) wybierany może być kandydat, który wyrazi na to zgodę, 
4) wybory na każda funkcję przeprowadza się odrębnie, 
5) każdy przewodniczący rady oddziałowej w głosowaniu może oddać jeden głos, 
6) wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu 

jawnym pod nadzorem opiekuna samorządu, 
7) wybranym zostaje kandydat, który otrzymał największa liczbę głosów. 
 

§ 4 

1. Kadencja organów samorządu trwa odpowiednio: 
1) samorządów oddziałowych – jeden etap edukacyjny, 
2) przewodniczącego samorządu uczniowskiego – do czasu ukończenia szkoły, 
3) kadencja pozostałych członków zarządu – przez okres pełnienia funkcji 

przewodniczącego rady oddziałowej. 
2. Mandat członka organów samorządu wygasa w przypadku: 

1) zakończenia nauki w szkole, 
2) rezygnacji z pełnionej funkcji, 
3) odwołania z pełnionej funkcji. 

3. Oddział może w dowolnym momencie dokonać zmiany składu rady oddziałowej w trybie 
wyboru nowego składu rady. 

4. Członka zarządu samorządu można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu 
uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu. Odwołania dokonuje organ, 
którego uczeń jest członkiem. 

§ 5 

1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu.  

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 



 

3. Skład rady i sposób jej wyłonienia ustala zarząd samorządu. 
 

§ 6 

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły w trakcie lekcji 
wychowawczych. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na opiekuna posiadają samorządy oddziałowe. 
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) 

obrad zarządu i koordynatora działalności samorządu. 
4. W przypadku rezygnacji opiekuna przeprowadza się ponowny wybór. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje zarząd 
samorządu w porozumieniu z opiekunem.  

2. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcia dokonuje dyrektor szkoły po zapoznaniu 
się ze stanowiskiem zarządu i opiekuna. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

 


