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Regulamin  

Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Placówek Oświatowych 

 w Rudniku 
 

 

Regulamin zawiera: 

 
I. Postanowienia ogólne 

II. Struktura Samorządu Uczniowskiego 

III. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

IV. Tryb przeprowadzania wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego 

V. Tryb odwoływania członków organów Samorządu Uczniowskiego 

VI. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego 

VII. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

VIII. Dokumentacja Pracy Samorządu Uczniowskiego 

IX. Postanowienia  końcowe 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Samorząd Uczniowski Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku działa w oparciu o art. 

55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. i Statut Zespołu Placówek 

Oświatowych w Rudniku. 

 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a 

jego organy są reprezentantami ogółu uczniów Zespołu. 

 

3.  Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie Zespołu, aby uczeń czuł 

się w nim dobrze, będąc współodpowiedzialnym za miejsce i jakość pracy i zabawy 

organizowanej na miarę jego potrzeb i możliwości wieku. 

 

§2 

 

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, szczególnie dotyczących praw uczniów, 

takich jak: 

a) zapoznawania się z programami nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowo- turystycznej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 

f)   wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

II. Struktura Samorządu Uczniowskiego 

§3 

Organy Samorządu Uczniowskiego: 

a)  Zebranie wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w  Rudniku 

b)  Rada Samorządu Klasowego  

c)  Rada Samorządu Uczniowskiego 

d) Mały Samorząd  

 

 

III. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

§4 

Rada Samorządu Klasowego 

1.  W skład Rady Samorządu Klasowego wchodzą: 

a)  Przewodniczący 

b)  Zastępca Przewodniczącego 

c)  Skarbnik 

2.   Do zadań Samorządu Klasowego należy: 

a)  ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym; 

b)  reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli; 

c)  reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych; 

d)  występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych; 

e)  udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego; 

f)  informowanie klasy o działaniach i pracach Rady Samorządu Uczniowskiego; 

g)  inne zadania nałożone przez klasę lub Radę Samorządu Uczniowskiego;  

 

§5 

Rada Samorządu Uczniowskiego 

1. Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego składa się z 10 osób: 

a)  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

b)  Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  

c)  Skarbnika Samorządu Uczniowskiego 
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d)  Sekretarza Samorządu Uczniowskiego 

e)  Członków odpowiedzialnych za pracę sekcji: 

- reprezentacyjnej, 

- plastycznej, 

- imprezowo- organizacyjnej                                                 

2. Pracę Rady Samorządu Uczniowskiego  wspomagają: 

a) Samorządy klas IV-VI Szkoły Podstawowej, 

b) Samorządy klas I-III Gimnazjum, 

c) Mały Samorząd. 

§6 

Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego  należy: 

a)  wyrażanie woli uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej; 

b) opracowywanie całorocznego planu prac Samorządu Uczniowskiego; 

c)  przedstawienie  całorocznego planu prac Rady Samorządu Uczniowskiego  

     trójkom klasowym; 

d) realizowanie założeń planu całorocznego; 

e) kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego; 

f) współpraca z Samorządami Klas; 

g) gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów wynikających z planu 

    pracy; 

h)  przydzielenie liderów do poszczególnych sekcji; 

i) odwoływanie członków Rady Samorządu Uczniowskiego;  

j)  prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu Uczniowskiego; 

k) przygotowanie gazetek ściennych;  

l) wspomaganie prowadzenia witryny internetowej Zespołu. 

§7 

Do zadań przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec Dyrektora, nauczycieli  

    i rodziców oraz na zewnątrz Zespołu jako przedstawiciel młodzieży Szkoły  

    Podstawowej i Gimnazjum w Rudniku; 

b) przyjęcie odpowiedzialności  za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu; 

c) kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego; 

d) przekazywanie wiadomości w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego   

    społeczności szkolnej przez współpracę z Samorządami Klasowymi;  

e) koordynowanie i monitorowanie działalności sekcji Samorządu; 

f) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego; 

g) czuwanie nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków   

    przysługujących Samorządowi; 

§8 

 

Do zadań Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  należy: 

a) wspieranie Przewodniczącego w zadaniach, jakie ten ma do spełnienia; 

b) zastępowanie Przewodniczącego w czasie jego nieobecności w szkole; 
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c) współodpowiedzialność za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego   

    Rady Samorządu Uczniowskiego. 

§9 

Do zadań Skarbnika Rady Samorządu Uczniowskiego należy : 

a) prowadzenie budżetu Rady Samorządu Uczniowskiego; 

b) nadzorowanie przebiegu loterii fantowych i innej formy pozyskiwania środków 

    finansowych; 

c) dokonywanie zakupów na rzecz Samorządu Uczniowskiego. 

§10 

Do zadań Sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) prowadzenie kroniki Samorządu;  

b) protokołowanie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego. 

§11 

1.  Sekcje Samorządu Uczniowskiego są formalnymi grupami uczniów realizującymi, 

nakreślone przez siebie zadania. Wspomagają Radę Samorządu Uczniowskiego  w jej 

działalności. Praca poszczególnych sekcji jest koordynowana przez lidera, osobę spośród 

Rady Samorządu, przez Radę do tej funkcji wyznaczonego. Praca poszczególnych sekcji 

podlega dokumentacji. 

2. Do zadań poszczególnych sekcji należy: 

 a) sekcja reprezentacyjna, na czele z Przewodniczącym -reprezentowanie  Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Rudniku na uroczystościach szkolnych i 

zewnętrznych, opieka nad grobami nauczycieli; 

b) sekcja plastyczna - wykonywanie wszelkich prac plastycznych (plakatów, 

    dekoracji, gazetek ściennych itp.) w ramach realizacji programu Samorządu 

    Uczniowskiego; 

c) sekcja imprezowo- organizacyjna organizowanie i prowadzenie zabaw, dyskotek, 

    imprez artystycznych, konkursów i innych akcji. 

§12 

1. Mały Samorząd  jest reprezentantem klas 1-3. Każdą klasę reprezentuje jeden uczeń   

 wybrany przez uczniów z pomocą wychowawcy. 

 

2. Do zadań Małego Samorządu należy: 

 

a) pełnie funkcji obserwatorów i informatorów dla  swojej klasy o działalności Rady 

    Samorządu Uczniowskiego;  

b) współpraca z Radą Samorządu Uczniowskiego w ramach sekcji. 
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IV. Tryb przeprowadzania wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§13 

Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest na dany rok szkolny we wrześniu. 

§14 

Udział w wyborach biorą wszyscy uczniowie. 

§15 

1. Każda z klas  IV-VI  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wybiera drogą głosowania po 3 

przedstawicieli – kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego przygotowuje listy kandydatów, które 

wywieszane są w gablocie Rady Samorządu Uczniowskiego (wraz z informacją 

o kandydatach i terminie wyborów). 

 

§16 

 

1. Kandydaci zbierają się na zebraniu, na którym opiekun informuje 

o zasadach przeprowadzania kampanii przedwyborczej. 

 

2. Kampania trwa 1 tydzień i musi spełniać następujące kryteria: 

a)  musi być przyjazna (nie wolno szydzić z innych kandydatów, ośmieszać ich, 

zrywać lub zaklejać plakatów kontrkandydatów); 

 b)  plakaty nie  mogą być wieszane w miejscach niedozwolonych (poza budynkiem 

szkoły, na lamperiach, ścianach itp.); 

 c)  plakaty i ulotki lub inne gadżety reklamowe mogą być  przygotowane  

i rozprowadzane przez sztaby wyborcze każdego z kandydatów. 

 

3. Kampania  przedwyborcza kończy się dzień przed wyborami „ciszą przedwyborczą „ –

usunięciem plakatów i innych autoreklam. 

 

§17 

 

Opiekun przygotowuje karty do głosowania  z wszystkimi kandydatami do Rady Samorządu 

Uczniowskiego, dla wszystkich uczniów Zespołu. Karty są opieczętowane pieczęcią Zespołu. 

 

 

§18 

1. Głosowania dokonuje się na kartach wyborczych przez postawienie „krzyżyka" przy 

nazwisku jednego kandydata, na którego się głosuje.  

2. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, w skład której wchodzą: opiekun Rady 

Samorządu Uczniowskiego,  jako przewodniczący komisji, dwóch nauczycieli i po jednym 

przedstawicielu z każdej klasy. 

3. Lista z nazwiskami 10 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów jest wywieszona 

w gablocie Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu wyborów.  

4. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów. Wszyscy 

członkowie komisji go podpisują. 
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§19 

1. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 10 kandydatów, którzy uzyskali największą 

ilość głosów. 

 

2. Przewodniczącym zostaje uczeń, który uzyskał najwięcej głosów. W przypadku, gdy 

kandydaci na przewodniczącego zdobędą tę samą ilość głosów, wyboru przewodniczącego  

w tajnym głosowaniu dokonuje 10 wybranych przez społeczność uczniowską kandydatów. 

 

3.  Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Sekretarz i Skarbnik  są wybierani 

spośród składu Rady Samorządu Uczniowskiego  na wniosek Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego. Kandydat przedstawiony przez Przewodniczącego musi 

uzyskać poparcie co najmniej połowy składu Rady Samorządu Uczniowskiego.  

4.  Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego uczestniczą wg zainteresowań w 

pracach sekcji: 

 

a)  reprezentacyjnej, 

b)  plastycznej, 

c)  imprezowo – organizacyjnej. 

 

§20 

 

Po ogłoszeniu nowego składu Rady Samorządu Uczniowskiego, członkowie podpisują 

kontrakt ze Społecznością Uczniowską zobowiązując się do rzetelnego wypełniania 

przydzielonych im obowiązków.  

 

V. Tryb odwoływania członków organów Samorządu Uczniowskiego 

§21 

1. W przypadku niewywiązywania się z powierzonych funkcji lub zadań, członek Rady 

Samorządu Uczniowskiego na mocy zawartego kontraktu może zostać oddalony z Rady 

Samorządu Uczniowskiego, a w jego miejsce powoła się kolejnego kandydata do Rady 

Samorządu Uczniowskiego, który otrzymał w kolejności największą ilość głosów podczas 

wyborów. Z wnioskiem o odwołanie występuje Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego lub opiekun. 

 

 2. Osoba Przewodniczącego podlega temu samemu trybowi odwołania, co pozostali 

członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego 

bądź opiekuna. 

 

3. O odwołaniu członka Rady decyduje w głosowaniu Rada Samorządu Uczniowskiego 

z wyłączeniem zainteresowanego. 

 

4. Osobie oddalonej ze składu Rady przysługuje prawo odwołania się od decyzji Rady 

Samorządu Uczniowskiego  do Dyrektora  Zespołu w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

nauki szkolnej. 

 

VI. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego 
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§22 

1. Samorząd Uczniowski posiada własny budżet przewidziany na prowadzenie bieżącej 

działalności. 

2. Budżet  Rady Samorządu Uczniowskiego może być zasilany przez: 

a) okazjonalne  akcje inicjowane i prowadzone przez  Radę Samorządu 

    Uczniowskiego; 

b) bilety wstępu na dyskoteki; 

c) sprzedaż „walentynkowych” serduszek; 

d) loterie fantowe; 

e) inne. 

 

3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prawidłowość wpływów do budżetu Samorządu 

Uczniowskiego  ze wszelkich źródeł jest skarbnik Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje pieczę nad wpływami i wypływami środków 

pieniężnych z budżetu Samorządu Uczniowskiego. Wszelkie wpływy i wypływy są 

zapisywane w postaci odpowiedniej dokumentacji. 

 

 

VII. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

 
§23 

 
1. Opiekunowie (dwóch) Samorządu Uczniowskiego są wybierani przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Samorządów Klasowych oraz Mały Samorząd w ciągu 7 dni od 

ogłoszenia  wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Kadencja opiekunów trwa jeden rok.  

 

3.  Do zadań Opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy przede wszystkim: 

 

a) czuwanie nad rozwijaniem samorządności w szkole; 

b) czuwanie nad całokształtem działalności Samorządu Uczniowskiego; 

c) uczestnictwo w spotkaniach Rady Samorządu Uczniowskiego; 

d) pośredniczenie między nauczycielami a uczniami; 

e) inspirowanie, doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej; 

f) zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na rożnych 

   płaszczyznach; 

g) prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych; 

h) monitorowanie prowadzenia dokumentacji Samorządu Uczniowskiego przez 

    Sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego; 

i) informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących uczniów; 

j) uczestniczenie w ocenie pracy Samorządu Uczniowskiego dokonywanej przez 

    Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną; 

k) podczas wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego przyjmowanie zgłoszeń od 

    kandydatów, czuwanie nad prawidłowością kampanii wyborczej, przygotowanie 

    wyborów oraz ogłoszenie wyników wyborów; 
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VIII. Dokumentacja Pracy Samorządu Uczniowskiego 

 
§24 

 
1. Samorząd Uczniowski Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku działa na podstawie 

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku. 

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego sporządza na początku swojej kadencji Roczny Plan 

Pracy Samorządu. 

 

3. Sekretarz prowadzi zeszyt protokołów, w którym zapisuje krótkie notatki ze wszystkich 

spotkań Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Sekretarz prowadzi Kronikę Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 
§25 

Rada podejmuje swoje decyzje w głosowaniu, zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy składu Rady. 

§26 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu 

Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku i prawa oświatowego. 

§27 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. 

§28 

Zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego może dokonywać tylko Rada Samorządu 

Uczniowskiego. 

§29 

Z wnioskiem o zmianę zapisów niniejszego Regulaminu może wystąpić Dyrektor Zespołu, 

Rada Pedagogiczna lub grupa 5 uczniów. 

§30 

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

negatywnie oceniani. 


