
 

1 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 

RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" w Warszawie  

(budynek na ul. Małcużyńskiego 4) 

 
 
 

Rozdział I 
 
Organizacja i obowiązki 
 
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" 
w Warszawie tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 
1. Organizacja Rady Samorządu Uczniowskiego 
 
W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:  

a. przewodniczący; 

b. zastępca przewodniczącego; 

c. sekretarz; 

d. członkowie. 
 
 
2. Obowiązki i kompetencje przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
 

 reprezentowanie społeczności szkolnej wobec Dyrekcji Szkoły, Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

 reprezentowanie społeczności szkolnej podczas ważnych wydarzeń i 

uroczystości szkolnych; 

 reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

 kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego;  

 troska o realizację zadań zawartych w planie pracy; 

 podejmowanie inicjatyw w sprawach uczniowskich i szkolnych; 

 organizowanie współpracy Samorządu Uczniowskiego z samorządami 

klasowymi oraz innymi organami szkoły. 

 
3. Obowiązki i kompetencje zastępcy przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego 
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 wspomaganie i współpracowanie z przewodniczącym we wszystkich 

powierzonych mu zadaniach; 

 przejęcie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności lub z jego 

upoważnienia; 

 kierowanie realizacją powierzonych zadań. 

 
4. Obowiązki i kompetencje sekretarza Samorządu Uczniowskiego 
 

 wspomaganie i współpracowanie z przewodniczącym i zastępcą we 

wszystkich powierzonych im zadaniach; 

 przejęcie obowiązków przewodniczącego w razie nieobecności jego lub 

zastępcy bądź z ich upoważnienia; 

 kierowanie realizacją powierzonych zadań. 

 
5. Obowiązki i kompetencje wszystkich członków Rady Samorządu 
Uczniowskiego 
 

 realizacja zadań wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły; 

 opracowanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego; 

 realizacja zadań zawartych w rocznym planie pracy Samorządu 

Uczniowskiego, 

 aktywne uczestnictwo w zebraniach Samorządu Uczniowskiego; 

 identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

 zbieranie pomysłów uczniów dotyczących pracy Samorządu Uczniowskiego i 

przedstawianie ich na zebraniach Rady; 

 włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Samorządu Szkolnego; 

 reprezentowanie interesów wszystkich uczniów; 

 przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, 

opinii, sugestii członków Samorządu Uczniowskiego dotyczących pracy 

szkoły; 

 troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy 

Samorządu Uczniowskiego. 

 
6. Obowiązki i kompetencje opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
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 inspirowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań na rzecz 

społeczności szkolnej;  

 wspieranie uczniów w realizacji zaplanowanych przez siebie działań; 

 udzielanie wsparcia merytorycznego w sprawach organizacyjnych; 

 pomoc/pośredniczenie w kontaktach samorządu z innymi organami szkoły. 

 

7. Kadencja  

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

 
Rozdział II 

 
Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego  
 
1. Zasady zgłaszania kandydatów 
 
Do Samorządu Uczniowskiego kandydować mogą uczniowie kl.IV-VIII  z bardzo 
dobrą lub wzorową oceną z zachowania (ocena dobra – na wniosek wychowawcy) 
oraz spełniający poniższe warunki:  
 

 obowiązkowi, rzetelni i odpowiedzialni; 

 koleżeńscy, mający dobre relacje z innymi uczniami; 

 wykazujący zainteresowanie życiem szkoły, chętnie działający na rzecz 
uczniów; 

 potrafiący zainspirować innych; 

 potrafiący współdziałać w grupie; 

 otwarci, pomysłowi, obiektywni i sprawiedliwi; 
 

 znający regulaminy obowiązujące w szkole oraz przestrzegający ich zapisów,  

 dbający o bezpieczeństwo swoje i innych;  

 o wysokiej kulturze osobistej. 

 
 
Chętni uczniowie zgłaszają swoje kandydatury do opiekunów Samorządu 
Uczniowskiego. 
 
Kandydatura musi zostać zatwierdzona przez wychowawcę klasy, do której kandydat 
należy. 
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Rozdział III 

 
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 
 
1. Komisja Wyborcza 
 
Wybory odbywają się w pierwszym miesiącu każdego nowego roku szkolnego. 
 
Za organizację wyborów odpowiedzialni są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 
  
Opiekunowie powołują Komisję Wyborczą, której przewodniczą. 
 
Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie, przeprowadzenie wyborów i 
ogłoszenie wyników, a w szczególności:  

 

 ogłoszenie dokładnego terminu kampanii wyborczej i wyborów do nowego 

Samorządu Uczniowskiego;  

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów;  

 przygotowanie kart wyborczych;  

 przeprowadzenie wyborów i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem; 

 liczenie głosów;  

 ogłoszenie wyników głosowania 

 sporządzenie protokołu wyborczego.  

 
2. Kampania wyborcza 
 
Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt 
ponosi indywidualnie.  

Kandydaci prezentują swój program wyborczy na przygotowanych przez siebie 
plakatach, które umieszczone są na tablicy samorządowej w łączniku szkolnym. 
 

W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się również:  

 rozdawanie ulotek;  

 przeprowadzanie spotkań przedwyborczych przez kandydatów.  
 
Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”.  
Zabronione jest organizowanie konkursów, rozdawanie nagród lub przekupywanie 
wyborców (np. słodyczami), nie wolno zmuszać wyborcy do oddania głosu 
niezgodnie z jego zamiarami. Nie wolno prowadzić kampanii przeciwko innemu 
kandydatowi ani niszczyć mienia szkoły.  
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Za kampanię kandydatów odpowiedzialni są sami kandydaci. 
 
Po zakończeniu kampanii wyborczej wszystkie materiały należy usunąć . 
 
Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie szkoły. Zabronione jest 
prowadzenie kampanii wyborczej poza szkołą oraz w trakcie zajęć lekcyjnych. 
Kampania wyborcza nie może zakłócić normalnego funkcjonowania szkoły. 
 
Za złamanie zasad ordynacji wyborczej kandydatowi grozi usunięcie z listy 
kandydatów.  
 
Kampania wyborcza trwa do czasu przeprowadzenia wyborów. 

 
3. Głosowanie 
 
Prawo wybierania członków Rady Samorządu Uczniowskiego mają wszyscy 
uczniowie klas IV -VIII.  
 
Wybory są: 
 

 powszechne – każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu, 

 równe – każdy uczeń ma jeden głos, 

 bezpośrednie – uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera 

przedstawicieli  SU, 

 tajne – wybór jest anonimowy.  

 
Głosowanie odbywa się w dniu/dniach wyznaczonych przez opiekunów Samorządu 
Uczniowskiego.   
 
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Karta zawiera imiona i 
nazwiska kandydatów, spisane alfabetycznie.  
 
Przedstawiciele Komisji Wyborczej zbierają głosy od wszystkich uprawnionych do 
głosowania uczniów. 
 
Aby głos był ważny należy postawić "X" przy imieniu i nazwisku wybranego 
kandydata. 
 
Głos jest nieważny, gdy uczeń-wyborca postawi znak "X" u więcej niż jednego 
kandydata lub nie zaznaczy żadnego. 
 
4. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów 
 
Za ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów odpowiedzialni są opiekunowie 
Samorządu Uczniowskiego. 
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Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Rady 
Samorządu Uczniowskiego. Kandydat z drugim wynikiem zostaje zastępcą. 
Kandydat z trzecim wynikiem zostaje sekretarzem. Pozostali kandydaci zostają 
członkami Rady Samorządu Uczniowskiego. 
 
 
Sytuacje sporne lub nieprzewidziane w regulaminie ordynacji wyborczej 
rozstrzygają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 
 
 

Rozdział IV 
 

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

Rezygnację zatwierdza lub odrzuca opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

Odwołanie członków Samorządu Uczniowskiego może nastąpić, jeżeli nie wywiązują 
się oni ze swoich obowiązków:  

 na wniosek Dyrektora Szkoły; 

 na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

 na wniosek wychowawcy klasy, do której chodzi uczeń; 

 na wniosek innych członków Samorządu Uczniowskiego.  

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

 

 


