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1) W skład Samorządu Szkolnego wchodzą wszyscy uczniowie klas IV-VI . 
2) Podczas głosowania w klasach wybierają oni swoich przedstawicieli (trójki klasowe), którzy 
tworzą Zarząd Samorządu Szkolnego i w ich imieniu działają na terenie szkoły. Zarząd ten 
wybierany jest na okres jednego roku szkolnego. 
3) W Samorządzie Szkolnym mogą działać wszyscy uczniowie, którzy są chętni do takiej 
współpracy, bez względu na oceny z przedmiotów bądź oceny z zachowania pod warunkiem 
akceptacji innych uczniów. 
4) Działalność Samorządu Szkolnego koordynują i wspomagają wskazani przez dyrektora szkoły 
nauczyciele. 
5) Spośród wskazanych nauczycieli w drodze głosowania wybrany jest przewodnicy i jego 
zastępca. 
6) Zarząd Samorządu Szkolnego zbiera się wraz z opiekunami raz w miesiącu oraz doraźnie w 
miarę potrzeb. 

Wybory przedstawicieli Zarządu Samorządu Szkolnego 
1) Wybory odbywają się na początku października. 
2) Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury do opiekunów samorządu w ustalonym wcześniej 

terminie. 
3) Kandydaci przygotowują plakaty wyborcze informujące o swoich propozycjach działań na 

rzecz społeczności szkolnej. 
4) Szkolna komisja wyborcza powoływana jest z uczniów, którzy nie kandydują, ale mają 

prawo głosować tak samo jak wszyscy uczniowie. 
5) Każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu - głosuje osobiście, wybory są tajne. 
6) Kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania. 
7) W czasie kampanii nie wolno oczerniać kandydatów, niszczyć lub usuwać plakatów. 
8) W dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza. 
9) Uczniowie głosują na przygotowanych przez opiekunów kartach wyborczych 
10) Po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę i przystępuje do obliczenia głosów w 

obecności opiekunów. 
11) Komisja ogłasza wyniki, najpóźniej następnego dnia. 

Zadania Samorządu Szkolnego 
1. Organizacja zebrań Zarządu Samorządu Szkolnego 
2. Organizowanie imprez kulturalnych w szkole: 

- dyskoteki szkolne 
- imprezy okolicznościowe na terenie szkoły np. wróżby andrzejkowe. Dzień Wiosny 

3. Dekoracja sali na bal karnawałowy we współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami 
wychowania fizycznego. 

4. Organizowanie poczty walentynkowej. 
5. Prowadzenie akcji „Klasa z klasą" 
6. Udział w akcji „Góra grosza". 
7. Przygotowanie i prowadzenie kawiarenki dla rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych. 
8. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz domów dziecka, schronisk dla zwierząt. 
9. Udział w akcjach promujących ekologię (zbiórka baterii i nakrętek) 
10. Prowadzenie tablicy informacyjnej z działalności samorządu. 


