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Samorząd reprezentuje całą społeczność uczniowską. 

  

Cele i zadania 

1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia: 

o propagowanie treści statutu i regulaminu szkolnego, 

o współpraca z Dyrekcją, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem  

oraz z organizacjami działającymi poza szkołą oraz w szkole. 

2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania: 

o organizowanie imprez szkolnych, 

o wykonywanie przez uczniów prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska, 

o podejmowanie działań o charakterze charytatywnym oraz proekologicznym. 

3. Prowadzenie działalności kulturalnej: 

o wykonywanie gazetek tematycznych, 

o organizowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego, 

o podtrzymywanie oraz tworzenie tradycji i obrzędowości w szkole. 

4. Podejmowanie działalności gospodarczej: 

o uzyskiwanie dochodów z loterii fantowej, 

o uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży kartek świątecznych, pisanek 

5. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

6. Integracja społeczności szkolnej. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej. 

  

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

Uczniowie mają prawo: 

• uchwalania regulaminu samorządu szkolnego, 

• przeprowadzania demokratycznych wyborów do samorządu uczniowskiego, 

• pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekunów samorządu, 

• zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami, 

• jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

• organizowanie życia szkolnego z możliwością rozwijania własnych zainteresowań. 

  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu. 

2. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły. 



3. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd Samorządu. Stanowi on 

jedyną reprezentację szkoły. 

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w drodze demokratycznych 

wyborów. 

5. Zarząd jest władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego – kieruje bieżącą pracą 

samorządu. 

6. Kandydaci do Zarządu Samorządu są typowani przez poszczególne klasy lub sami 

zgłaszają swoją osobę do wyborów. 

7. Kandydaci do Zarządu muszą spełniać następujące warunki: 

o uzyskać, bardzo dobre i dobre oceny z wszystkich przedmiotów, 

o posiadać, co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

8. Kandydatem do zarządu może zostać osoba, która: wyraża chęć zaangażowania się  

w życie szkoły, wyróżnia się inicjatywą i pomysłowością, posiada autorytet wśród 

rówieśników. 

9. Kampania wyborcza powinna rozpocząć się dwa tygodnie przed wyborami. 

10. Do dnia wyborów na terenie szkoły może być organizowana kampania agitacyjna, 

która nie powinna zakłócać toku lekcji. 

11. Agitacja może przyjąć następujące formy: wywieszanie listy kandydatów  

oraz charakterystyk w wyznaczonych miejscach. 

12. Wybory prowadzone są pod nadzorem nauczycieli- wychowawców i opiekunów 

samorządu. 

13. Zarząd składa się z pięciu osób: przewodniczącego, zastępcycy przewodniczącego, 

sekretarza, dwóch członków, którzy są przewodniczącymi sekcji: 

o dekoracyjnej 

o organizacyjno - informacyjnej. 

Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów podczas wyborów. 

14. Poszczególne sekcje i ich przewodniczących powołuje się w zależności od aktualnych 

potrzeb. 

15. W przypadku niekompetencji członka Zarządu SU pozostali członkowie wraz  

z opiekunami mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji. 

16. Niekompetencją jest m. in. niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających  

z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, działanie  

na szkodę społeczności uczniowskiej, zarządu SU i innych organów szkoły, a także 

zachowanie niegodne ucznia. 

17. Zarząd Samorządu przeprowadza swe zebrania w obecności opiekunów samorządu. 

Opiekunowie pełnią funkcję doradczą. 

18. Zebrania zarządu są protokołowane. Za księgę protokołów odpowiada sekretarz. 

19. Kadencja zarządu trwa rok i upływa w czerwcu z dniem zakończenia roku. 

20. Zarząd Uczniowski współdziała z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym. 

21. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

o regulamin samorządu, 

o roczne plany pracy, 

o sprawozdania po I i II półroczu roku szkolnego, 

o kronika Samorządu Uczniowskiego, 

o protokoły zebrań. 

 


