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im. mjr. Henryka Sucharskiego 
w Poznaniu 

 
1. Samorząd Uczniowski reprezentuje ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 36  
 w Poznaniu. 
2.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich 
 przedstawicieli do SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
a. samorządy klasowe 
b. Rada  Samorządu Uczniowskiego. 
 
4. Organy są reprezentantami uczniów. 
 
5. Samorządy klasowe są organami pomocniczymi. Samorząd klasowy tworzą uczniowie 
 danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu (tajnym lub 
 jawnym). 
 
6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 
a. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 
b. zastępca lub dwaj zastępcy przewodniczącego, 
c. członkowie (nie mniej niż 5 osób). 
 
7. Zebrania SU zwoływane są w miarę potrzeb przez opiekuna w porozumieniu  
 z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. 
 
8. Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są: 
a. przewodniczący samorządu klasowego, 
b. zastępca przewodniczącego, 
c. członek. 
 
9. Zebranie SU prowadzi opiekun wraz z Radą SU. 
 
10. W zebraniach SU mogą brać udział: 
a. Dyrektor Szkoły, 
b. uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą pracować dla Samorządu 
 Uczniowskiego, 
c. rodzice, 
d. pedagog i psycholog szkolny, 
e. nauczyciele. 
 
11. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, 
 Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
 dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a mianowicie: 
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 
 wymaganiami, 
b. prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania 
 uczniów, 
c. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 



d. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który będzie wspierał 
 uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów, 
e. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 
 proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań, 
f. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz 
 rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 
 porozumieniu z innymi organami szkoły. 
 
12. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 
a. przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, 
b. współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 
 nauki, 
c. współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań, 
 organizowanie wypoczynku i rozrywki, 
d. dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i 
 wzbogacanie tej tradycji, 
e. angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 
 inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska, 
f. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w 
 środowisku rówieśniczym i rodzinnym, 
g. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole, 
h. organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele, 
i. dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU, 
j. rozstrzyganie sporów między uczniami, 
k. informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na 
 tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele). 
 
13. Kadencja Rady SU trwa rok z możliwością dokonywania zmian. 
 
14. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny. 
 
15. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 
 przedstawicieli samorządów klasowych na zebraniu SU. 
 
16. Wybory przewodniczącego i członków SU: 
a. do SU ma prawo kandydować uczeń z klas III, IV, V, VI, VII, VIII 
b. kandydatura winna być podana samorządowi wraz z listą poparcia co najmniej 15 
 uczniów ze szkoły; 
c. po zarejestrowaniu kandydatów ich nazwiska zostają podane całej społeczności 
 szkolnej, następuje okres kampanii wyborczej, która kończy się dzień przed 
 wskazanym dniem wyborów; 
d.        samorząd organizuje przynajmniej jedno spotkanie (debatę) ze społecznością szkolną, 
 w czasie którego kandydaci prezentują swój program; 
e.  opiekun samorządu kompletuje minimum trzyosobową komisję wyborczą (każdy z 
 członków musi być z innej klasy) i wraz z nią przygotowuje karty do głosowania, listę 
 wyborców, urnę, lokal wyborczy (umożliwiający głosowanie od pierwszej do ostatniej 
 lekcji danego dnia oraz w trakcie przerw); 
f. prawo do głosowania mają uczniowie od klasy II do VIII; 
g. wybory są tajne; 
h.  termin głosowania podany zostaje co najmniej trzy tygodnie przed wyborami; 



i.  w razie jakichkolwiek skarg dotyczących nieprzestrzegania regulaminu wyborów 
 komisja wyborcza wraz z opiekunem rozstrzyga ich zasadność; 
j.  po zakończeniu wyborów członkowie komisji wyborczej przeliczają głosy, wypełniają 
 protokół i ogłaszają wyniki wyborów społeczności szkolnej; uczeń z największą liczbą 
 głosów zostaje przewodniczącym, następny lub dwoje następnych w kolejności 
 uczniów - zastępcami, minimum pięć osób kolejnych - członkami; 
 
17. Wybory pocztu sztandarowego: 
a.         w skład pocztu sztandarowego może wchodzić jedynie uczeń z zachowaniem co 
 najmniej dobrym, 
b. skład pocztu ostatecznie wybierają nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 36 
 spośród kandydatów wskazanych przez samorządy klasowe. 
 
18. Zmiany w składzie Rady mogą być dokonane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych 
 przypadkach na zebraniu SU. 
 
19. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu SU po zasięgnięciu opinii 
 samorządów klasowych i innych organów szkoły. 
 

Opiekunka SU: Magdalena Kaczmarek 


