
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

w   

Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni 

 
 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego                     
im. Jana Pawła II w Rząśni. 

§ 2 

Samorząd Uczniowski, działający w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Pawła II                
w Rząśni , zwany dalej SU, działa na podstawie art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) , Statutu Szkoły Zespołu Szkolno –Przedszkolnego im. 
Jana Pawła II w Rząśni oraz niniejszego Regulaminu. 

 
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

§ 3 

Do głównych celów działalności SU należą: 
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 
decyzji w sprawach szkoły, 
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i 
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w szkole, 
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i 
innymi organami. 

Rozdział III: OPIEKUN SU 
§ 4 

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. 

§ 5 

 Wybory opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§ 6 

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
b. inspirowanie uczniów do działania, 
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 



 
Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 

 
§ 7 

Do wybieralnych organów SU należą: 
1. Rada Samorządów Klasowych. 
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
Ich kadencja trwa 1 rok szkolny. 

§ 8 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 
a. identyfikują potrzeby uczniów, 
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w szkole, 
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU. 
d. zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole 
nazywane jest Radą Samorządów Klasowych. 
 
                                                                       § 9   

 
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 
a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji, 
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

§ 10 

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 
a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU, 
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU, 
c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, 
d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem 
Szkoły 
e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z 
działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU. 

§ 11 

Do kompetencji Zarządu SU należy: 
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
b. opracowanie rocznego planu działania SU, 
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii 
członków SU, 

§ 12 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 



c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

§ 13 

Zarząd SU składa się z: 
1. Przewodniczącego SU, 
2. Zastępcy Przewodniczącego  SU, 
3. Skarbnika, 
4. Sekretarza 

§ 14 

Przewodniczący SU: 
a. kieruje pracą Zarządu SU, 
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych 
organizacji, 
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu 
SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych, 
e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna 
osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU. 

§ 15 

Skarbnik Zarządu: 
a. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie 
Samorządów Klasowych. 

§ 16 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu 
SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

§ 17 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków. 
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 
dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły. 

ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 18 

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego 
oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są 
równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

§ 19 

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie 
później niż do 10 października. 



§ 20 

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie 
i uczennice szkoły. 

§ 21 

1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

a.    stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica 
szkoły 

§ 22 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada opiekun SU  

§ 23 

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące: 

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa 
min. 15 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub 
uczennice szkoły. 

2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, 
klasa, własnoręczny podpis. 

3. Listy z podpisami kandydaci składają do opiekuna SU w wyznaczonym przez niego 
terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami. 

4. Opiekun SU weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku. 
5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez opiekuna SU kandydat może 

rozpocząć kampanię wyborczą. 

                                                                § 24 

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

1.  Wybory zarządzają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.  
2.  Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły. 
3.  Kandydatów na członków Rady Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać wszyscy 

uczniowie z klas IV-VIII 
4.  Liczba kandydatów jest nieograniczona.  
5. Kandydat do członków Rady Samorządu Uczniowskiego musi legitymować się 

dobrymi wynikami w nauce i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem.  
6. Kandydaci na członków Rady Samorządu Uczniowskiego dostarczają do opiekunów 

Samorządu w formie pisemnej swoją krotką charakterystykę oraz program wyborczy. 
7. Poszczególne programy wyborcze zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń 

Samorządu  
8.  Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami 

kandydatów.  
9. Wyborca stawia znak X obok nazwisk kandydatów, na których głosuje.  
10. Komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wynik wyborów.  
11. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów.  



12. Spośród ogółu członków Samorządu zostają wybrani: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego, skarbnik i sekretarz. 

 

 
Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

 

§ 25 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 
Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły 
lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych. 
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 
podjęcia. 
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Zarząd SU w dniu 17 października i wchodzi 
w życie z dn. 17 października 2018 r.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu 
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Rząśnia. 


