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Załącznik nr 3a. 

 

 

REGULAMIN      DZIAŁANIA 

 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Zespołu Szkół – Szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu 

 

 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z 

późniejszymi zmianami /Dz.U.1996,nr 67,poz. 329/art. 55 oraz Ustawy – Karta 

nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.1977r. nr 

56,poz. 357/art. 6a,ust.5 oraz statutu szkoły z dnia 08.07.1999 r. – Uchwała 

Rady Gminy  Nr IX/60/99 wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów. 

 

 

                                                     Rozdział 1 

                 Nazwa,struktura i kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

a) podstawową komórką reprezentującą społeczność uczniowską jest Rada 

Samorządu Klasowego,wybierana na zebraniach klasowych, 

 

b) najważniejszym organem samorządowym działającym w imieniu całej 

społeczności uczniowskiej jest Rada Uczniowska, której kadencja trwa 

dwa lata. 

 

2. Najwyższą władzę samorządową społeczności uczniowskiej stanowi Zebranie  

Społeczności Uczniowskiej 

a) prawo uczestniczenia w nim mają wszyscy uczniowie, 

b) roztrzyga ono kwestie sporne, 

c) zapoznaje się i wypowiada na temat projektu planu pracy, 

d) może decydować o odwołaniu członka Rady Uczniowskiej lub rozpisaniu 

nowych wyborów. 

 

3. Rada Uczniowska podlega bezpośrednio zgromadzeniu   wszystkich uczniów 

szkoły. 

 

4. Zebranie społeczności uczniowskiej zwoływane jest co najmniej dwa razy w  

roku szkolnym. 

 

5. Organem wykonawczym ,kierującym życiem  ogólnoszkolnym uczniów jest 

Rada Uczniowska ,w jej skład wchodzą : 

       a)  przewodniczący Rady SU, 
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       b)  z-ca przewodniczącego Rady SU, 

        

6. Pełniący w/w funkcje tworzą kierownictwo organu, wybierani są i 

odwoływani przez członków organu. 

 

7. Sposób głosowania ustala każdorazowo zebranie organu 

 

8. Prawa i obowiązki organów Rady Uczniowskiej: 

  a)  Rada Uczniowska reprezentuje interesy i opinie uczniów przed 

dyrektorem szkoły i innymi organizacjami w szkole, które działają na jej 

terenie zgodnie ze statutem, 

        b) przewodniczący Rady kieruje pracą całej rady, prowadzi zebrania,            

odpowiada za     wykonanie zadań umieszczonych w planie pracy, 

kontroluje działalność rad klasowych, 

        c) z-ca przewodniczącego – współdziała z przewodniczącym i zastępuje go 

w czasie nieobecności, 

         d) Rada Uczniowska ma prawo do: [OSO] Art.55.1. 

     -  organizowania życia szkolnego , umożliwiającego realizację    

zainteresowań uczniów, 

     -  organizowania przy pomocy opiekuna działalności kulturalnej, 

oświatowej i    sportowej na terenie szkoły i poza nią za zgodą 

dyrektora szkoły, 

     -  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i 

wymaganiami, 

     -  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

     wnioskowania do organów szkoły w sprawie kar i nagród, 

- wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, 

- redagowania i wydawania gazety szkolnej,. 

 

Rozdział II 

Sposób powoływania organów Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Wybory do Rady SU odbywają się w każdym roku szkolnym, kadencja Rady 

Uczniowskiej  jeden rok, 

a) co roku odbywają się wybory wśród uczniów klas IV – VI / po dwóch 

uczniów z każdej klasy/. 

b) kadencja opiekuna SU trwa trzy lata. 

 

2. Kampanię wyborczą poprzedza zebranie społeczności  uczniowskiej, które 

podejmuje uchwałę o rozwiązaniu dotychczasowej Rady: 

     a)  Zebranie Ogólne Społeczności Uczniowskiej powołuje komisję wyborczą 

dla przeprowadzenia wyborów pod nadzorem opiekuna SU, 

     b)  w skład komisji wyborczej wchodzi od 3 do 6 uczniów . 
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3.  Zadania komisji wyborczej : 

      a)  wraz z opiekunem ustala tekst ordynacji wyborczej , 

      b)  ustala kalendarz wyborczy i przedstawia społeczności uczniowskiej po 

akceptacji   przez dyrektora szkoły . 

 

 

                                               ROZDZIAŁ  III 

             

                       Ogólne zasady wyborów do Rady SU 

 

 

1. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO. 

 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 3 – 6 osób 

wybranych w głosowaniu jawnym z uczniów klas IV – VI i opiekunem SU.  

 

1. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV - VI.  

2. Wybory odbywają się co roku (nie później niż do końca października 

nowego roku szkolnego).  

 

OBOWIĄZKI KOMISJI WYBORCZEJ  

 

1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów klas IV – VI, 

2. przygotowanie wyborów (lista głosujących, lista kandydatów, karty do 

głosowania, lokal wyborczy),  

3. przeprowadzenie wyborów,  

4. przeliczenie głosów,  

5. sporządzenie protokołu,  

6. ogłoszenie wyników.  

 

Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia. W dniu wyborów nie można 

prowadzić kampanii wyborczej. Nad prawidłowością wyborów czuwają trzej 

„mężowie zaufania”, którzy nie mogą kandydować do władz Samorządu. 

 

WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU DOKONUJE SIĘ W 

NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:  

 

 kandydaci wyłaniani są przez społeczności klasowe,  
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 kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez 

plakatowanie, spotkania przedwyborcze i reklamowe, ulotki, wiersze, 

piosenki,  

 kampania trwa 2 tygodnie przed wyborami,  

 na kartach do głosowania nazwiska kandydatów są umieszczone 

alfabetycznie,  

 głosowania dokonuje się przez postawienie znaku X przy nazwisku 

kandydata i wrzucenie do karty wyborczej (można tylko raz udzielić 

komuś poparcia),  

 członkami Rady Samorządu zostają kandydaci, którzy uzyskali 

największą ilość głosów w głosowaniu,  

 na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród wszystkich członków 

organy Samorządu,  

 Podział obowiązków planują wybrani uczniowie i wybierają z pośród 

siebie przewodniczącego i zastępcę.  

 

 

Rozdział IV. 

 

DOKUMENACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Regulamin Samorządu.  

2. Roczne plany pracy.  

3. Zeszyt protokołów.  

4. Zeszyt wpływów i wydatków.  

 

 

Rozdział V. 

1. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

         Sprawy wymagające współpracy z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale zainteresowanych stron. 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego 

powodu oceniani negatywnie. 

     

............................  ..............................................  .......................... 

 /SU/                 /opiekun SU/   /dyrektor/ 


