
REGULAMIN 

 

 SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego               

w Białej Nyskiej 

 

 

 

 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 

             

 

§ 1 

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 

poszczególnych oddziałów tworzą samorządy klasowe. 

2. Do zadań Samorządu, w zakresie nie zastrzeżonym ustawami lub Statutem 

Szkoły na rzecz innych podmiotów, należą wszystkie sprawy uczniów w 

Szkole, zwłaszcza ich aktywność w formach zorganizowanych. 

3. Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły. 

 

§ 2 

 

1. W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest do : 

 

1 ) przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności 

dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak : 



 

a) prawo do zapoznawania się z programem, jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania  własnych zainteresowań, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 

2) wydawania opinii w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły, 

3) przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

 

Rozdział 2 

Władze Samorządu 

 

                                 

§ 3 

 

1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły. 

2. Organami Samorządu są: 

 

a) ogół uczniów, 

b) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

c) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą : przewodniczący, 1 – 2 

zastępców, skarbnik, 1 – 5 członków. 



4. W skład samorządu klasowego wchodzą : przewodniczący, skarbnik, 

zastępca przewodniczącego, sekretarz. Samorząd klasowy może ustalić inny 

skład rady. 

             

§ 4 

 

1. Organizacyjną formą działania Rady Samorządu Uczniowskiego są 

posiedzenia prowadzone przez przewodniczącego, a protokołowane przez 

sekretarza tego organu. 

2. Na zebraniach decyzję zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale w 

głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Głosowania są jawne. 

4. Głosowanie w sprawie uchwalenia lub nowelizacji Regulaminu jest tajne. 

5. Głosowanie jawne przeprowadza się według następujących zasad: 

 

a) głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki 

b) głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie lub posiedzenie 

c) wynik głosowania podaje się do wiadomości ogółu uczniów. 

 

6. Głosowanie tajne przeprowadza się według następujących zasad: 

 

a) głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana w 

głosowaniu jawnym przez ogół głosujących, 

b) głosowanie odbywa się na, przygotowanych kartach do głosowania, 

c) ogólny wynik głosowania utrwala się w protokole zebrania lub 

posiedzenia. 

 

 

 



§ 5 

 

1. Zebrania i posiedzenia RSU, są utrwalane w formie protokołu, zawierającego 

co najmniej: 

 

a) termin i miejsce zebrania, 

b) listę uczestniczących w zebraniu członków, 

c) przyjęty porządek obrad, 

d) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

 

2. Uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z 

początkiem roku szkolnego. 

 

§  6 

 

3. Samorząd Uczniowski może podejmować uchwały w sprawach: 

 

a) regulaminu lub zmiany regulaminu, 

b) opinii dotyczącej przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z 

listy uczniów. 

 

4. Z głosem doradczym w zebraniach RSU mogą wziąć udział: 

 

a) Dyrektor, 

b) Opiekun, 

c) osoby dopuszczone do udziału przez RSU. 

 

5. Zebrania RSU zwołuje przewodniczący SU lub nauczyciel – opiekun SU. 

6. Zebrania odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 



7. Trzej upoważnieni członkowie rady samorządu klasowego  są równocześnie 

przedstawicielami klasy na zebraniach Rady. 

8. Wychowawca klasy może zawiesić wykonanie postanowienia samorządu 

klasowego, jeżeli narusza ona prawa lub ważny interes uczniów lub szkoły. 

9. Od decyzji wychowawcy zawieszającej wykonanie uchwały samorząd 

klasowy może się odwołać do dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły może zawiesić uchwały samorządu Szkolnego jeżeli, 

naruszają one prawo lub ważny interes uczniów lub szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



Rozdział 3 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 7 

 

1.   Przewodniczący jest reprezentantem oraz organem wykonawczym 

Samorządu. 

2. Przewodniczący jest reprezentantem Samorządu, w tym wobec organów 

Szkoły. 

3. Oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z zadań i funkcji 

określonych w ust. 1 i 2 w 7 , do wyłącznych zadań Przewodniczącego 

należy : 

 

a) powoływanie Zarządu RSU, 

b) zarządzanie wyborów,  

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością gazety szkolnej. 

   

§  8 

 

1. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok licząc od dnia 1 września. 

2. Na żądania 1/3 samorządów klasowych przeprowadzone mogą być wybory 

Przewodniczącego przed końcem kadencji. 

 

 

§ 9 

 

1. Przed upływem kadencji Przewodniczący może złożyć rezygnację z 

pełnionej funkcji. 



2. Funkcja Przewodniczącego wygasa w razie zakończenia nauki w Szkole. 

 

§ 10 

 

1. Przewodniczący może zostać odwołany w razie stwierdzenia rażącego 

naruszenia prawa, w szczególności Regulaminu. 

2. Odwołania Przewodniczącego dokonuje Rada bezwzględną większością 

głosów 

 

 

Rozdział 4 

Samorząd uczniowski klasy 

 

§ 11 

 

1. Wszyscy uczniowie klasy tworzą samorząd klasy. 

2. Samorząd klasy jest jednostką pomocniczą Samorządu Uczniowskiego. 

3. Samorządowi klasy, na jego wniosek lub za jego zgodą, może zostać 

powierzone przez RSU organizowanie i prowadzenie ogólnoszkolnych 

imprez i innych przedsięwzięć. 

 

§ 12 

 

1. Samorząd klasy podejmuje uchwały podczas zebrań, zwoływanych w miarę 

potrzeb przez przewodniczącego samorządu klasy. 

2. W zebraniach samorządu klasy mogą wziąć udział z głosem doradczym: 

a) Przewodniczący RSU, 

b) Opiekun, 



c) wychowawca klasy 

d) inne osoby zaproszone do udziału w zebraniu. 

3. Samorząd klasy w okresie nie przekraczającym 10 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego, wybiera, spośród swoich członków rady: 

a) przewodniczącego 

b) skarbnika, 

c) sekretarza 

d) innych funkcyjnych. 

4. Kadencja rady trwa do wyboru nowej, w następnym roku szkolnym. 

5. Funkcji przewodniczącego samorządu klasy nie można łączyć z funkcją 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

6. Na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się 

wcześniejsze wybory przed upływem kadencji. 

7. Przewodniczący samorządu klasy: 

a) reprezentuje samorząd klasy, 

b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą, 

c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków samorządu, 

d) zwołuje zebrania samorządu klasy. 

  

 

Rozdział 5 

Zasady ordynacji wyborczej 

 

§ 13 

 

1. Radę Samorządu Uczniowskiego wybiera się w głosowaniu powszechnym, 

równym, bezpośrednim i tajnym. 



2. Członkostwa w szkolnej komisji wyborczej  nie wolno łączyć z 

kandydowaniem w wyborach do Rady. 

 

§ 14 

 

1. Wybory zarządza przewodniczący, powiadamiając o tym powszechnie w 

sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. 

2. Podczas głosowań w miejscu ich odbywania obecni mogą być wyłącznie 

uprawnieni do głosowania oraz członkowie szkolnej komisji wyborczej, 

Opiekun i wychowawca klasy. 

 

Przebieg wyborów 

 

1. Kandydatów do RSU można zgłaszać w formie pisemnej szkolnej komisji 

wyborczej. 

2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są samorządy klas.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) imię i nazwisko kandydata 

b) zgodę na kandydowanie, potwierdzona własnoręcznym podpisem. 

4. Zgłoszenie prawidłowe szkolna komisja rejestruje poprzez wpisanie 

kandydata na listę kandydatów. 

5. Po zamknięciu listy kandydatów Szkolna komisja wyborcza ogłasza listę w 

sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole oraz sporządza, w liczbie 

odpowiadającej liczbie samorządów klas , wzorcowe karty do głosowania, 

zawierające nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

Wzorcowe karty do głosowania doręczane są przewodniczącym samorządów 

klas. 

    

 



§ 15 

 

1. W okresie od dnia zgłoszenia kandydata do dnia poprzedzającego dzień 

wyborów może być prowadzona kampania wyborcza, w sposób nie 

zakłócający normalnej pracy Szkoły. 

2. W dniu wyborów prowadzenie kampanii wyborczej jest zabronione. 

 

§ 16 

 

1. Komisja wyborcza sporządza karty do głosowania, na podstawie kart 

wzorcowych, o których mowa w 14, pkt. 5.  

 

§ 17 

 

1. Głosujący skreśla z listy kandydatów na których nie głosuje. 

 

2. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania i 

podaje je do wiadomości społeczności uczniowskiej. 

3. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

4. Pozostali funkcyjni są wybierani na pierwszym zebraniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

 

 



Rozdział 6 

Zmiany Regulaminu 

 

§ 18 

 

1. Zmiana regulaminu następuje w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia 

2. Zmiana może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 

dotychczasowych przepisów. 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ............................... 

 

 

 

                                                Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego 

 


