
 
ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU KLASOWEGO  

Szkoły Podstawowej nr 336 

im. Janka Bytnara "Rudego" w Warszawie  

(w budynku na ul. Małcużyńskiego 4) 

 
 

Rozdział I 
 

Organizacja Samorządu Klasowego  
 
1. Skład Samorządu Klasowego: 

a. przewodniczący klasy;  

b. dwóch zastępców przewodniczącego klasy. 

 
2. Obowiązki i kompetencje przewodniczącego klasy:  

 pomoc wychowawcy w tworzeniu w klasie atmosfery życzliwości, współpracy 
i wsparcia; 

 godne reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i 
międzyszkolnych;  

 znajomość regulaminów obowiązujących w szkole oraz przestrzeganie ich 
zapisów; 

 uczestniczenie w walnych zebraniach Samorządu Uczniowskiego;  

 przekazywanie w obrębie klasy informacji dotyczących wydarzeń szkolnych; 

 informowanie wychowawcy klasowego o problemach, sporach w klasie, 
pomoc w ich rozwiązywaniu;  

 zbieranie informacji od rówieśników o pomysłach dotyczących imprez 
klasowych lub projektów;  

 współpraca z pozostałymi członkami Samorządu Klasowego.  
 
3. Obowiązki i kompetencje zastępców przewodniczącego klasy:  

 pomoc wychowawcy w tworzeniu w klasie atmosfery życzliwości, współpracy 
i wsparcia; 

 znajomość regulaminów obowiązujących w szkole oraz przestrzeganie ich 
zapisów;  

 pomoc przewodniczącemu klasy w pełnieniu jego obowiązków; 

 przejęcie obowiązków przewodniczącego klasy pod jego nieobecność.  

 
 



Rozdział II 
 
Kandydaci do Samorządu Klasowego  
 
Do Samorządu Klasowego kandydować mogą osoby z bardzo dobrą lub wzorową 
oceną z zachowania oraz spełniające poniższe warunki:  
 

 obowiązkowe, rzetelne i odpowiedzialne; 

 koleżeńskie;  

 o wysokiej kulturze osobistej; 

 mające dobre relacje z klasą;  

 wykazujące chęć i zainteresowanie życiem klasy oraz szkoły;  

 znające regulaminy obowiązujące w szkole oraz przestrzegające ich zapisów;  

 dbające o bezpieczeństwo swoje i innych;  

 obiektywne i sprawiedliwe. 
 

Rozdział III 
 
Wybór Samorządu Klasowego  
 

1. Wybory powinny odbyć się w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego.  

2. Do chwili wybrania nowego Samorządu Klasowego jego funkcję pełni poprzedni 
skład samorządu (od klasy piątej).  

3. Liczbę kandydatów w danej klasie ustala indywidualnie każdy wychowawca.  

4. Kandydaci mogą być zgłaszani przez uczniów lub przez siebie samego.  

5. Kandydatury akceptuje, po wcześniejszej zgodzie ucznia, wychowawca klasy.  

6. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy w drodze głosowania 
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.  

7. Wybory są:  

 powszechne – każdy uczeń ma prawo udziału;  

 tajne – wybór kandydata jest anonimowy; 

 bezpośrednie – każdy uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio; 

 równe – każdy uczeń ma jeden głos.  
 
 

8. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym 
Samorządu Klasowego. Kandydaci z drugim i trzecim wynikiem zostają zastępcami 
przewodniczącego.  



 
9. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialni są wychowawcy klas.  

10. Sytuacje sporne lub nieprzewidziane w regulaminie ordynacji wyborczej 

rozstrzygają wychowawcy klas. 

 
Rozdział IV 

 
Dymisja i odwołanie członków Samorządu Klasowego  
 
1. Każdy z członków Samorządu Klasowego może zrezygnować ze swojej funkcji po 
podaniu powodów.  

2. Rezygnację zatwierdza lub odrzuca wychowawca klasy.  

3. Odwołanie członków Samorządu Klasowego może nastąpić jeżeli nie wywiązują 
się oni ze swoich obowiązków  

 na wniosek Dyrektora szkoły; 

 na wniosek wychowawcy klasy; 

 na wniosek klasy.  

 
4. Po odwołaniu lub rezygnacji członka Samorządu Klasowego należy w terminie 
dwóch tygodni wybrać nowego członka Samorządu.  
Do czasu nowych wyborów obowiązki pełnią dotychczasowi członkowie Samorządu 

Klasowego. 


