
 
REGULAMIN 
SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 
 
 

Zespół 
Szkolno - Przedszkolny 

im. Jana Pawła II 
w Rząśni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin został opracowany na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami ). 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. W Zespole Szkolno  – Przedszkolnym im. Jana Pawła II działa Samorząd Uczniowski zwany 

dalej Samorządem. 

§2 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas – Samorządy Klasowe; 

b) na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego. 

§3 

1. Do podstawowych uprawnień Rady Samorządu Uczniowskiego należą: 

· przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły; 

· prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwoju i zaspokajania własnych zainteresowań; 

· prawo do informowania społeczności szkolnej o działalności samorządu (tablica informacyjna); 

· prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z          

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi; 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§4 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego, 

c) skarbnika, 

d) sekretarza. 

2. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

3. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace Rady 

i reprezentuje Samorząd wobec władz szkoły. 

§5 

1. Do zadań podstawowych Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

· występowanie do władz szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich 

wykonania, 

· wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcję szkoły oraz Radę Pedagogiczną, 

 



§6 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się każdego roku we wrześniu. 

2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe. 

§7 

1. Wybory zarządzają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły. 

§8 

1. Kandydatów na członków Rady Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać wszyscy uczniowie   z 

klas IV-VI. 

2. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

3.Kandydat do członków Rady Samorządu Uczniowskiego musi legitymować się dobrymi wynikami 

w nauce i co najmniej bardzo dobrym  zachowaniem. 

4. Kandydaci na członków Rady Samorządu Uczniowskiego dostarczają do opiekunów Samorządu 

w formie pisemnej swoją krotką charakterystykę oraz program wyborczy. 

5. Poszczególne programy wyborcze zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Samorządu 

§9 

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów. 

2. Wyborca stawia znak X obok nazwisk kandydatów, na których głosuje. 

3. Komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wynik wyborów. 

§10 

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

2.Spośród ogółu członków Samorządu zostają wybrani: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

skarbnik i sekretarz. 

3. Członka Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin lub nie bierze 

udziału w pracach Samorządu. 

4. Na miejsce odwołanego członka Samorządu Uczniowskiego powołuje się ucznia, który w ostatnich 

wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

5. Członek Samorządu sam może zrezygnować z działalności. O wyborze innej osoby na jego miejsce 

mówi procedura podana w ust. 4. 

§11 

1. Wszystkie decyzje Samorządu Uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ich składu. 

2. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrekcję. 

 



ZADANIA OPIEKUNA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§12 

1. Wybory opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Opiekun Samorządu w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na 

jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie: 

� czuwać nad całokształtem prac Samorządu, 

� pośredniczyć między uczniami a nauczycielami, 

� doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie, 

� pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§13 

1. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu. 

2. Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie po przez głosowanie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu. 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie 

oceniani. 

§ 14 

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu. 

§ 15 

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie po przez głosowanie. 

§16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu 

 

 

 

 

Rząśnia, dnia 1 października 2013r. 


