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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Samorząd działa na podstawie: 

 art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe  

(Dz. U. z 2017r. poz.59), 

 §10 Statutu Szkoły z dnia 28 listopada 2017r. wprowadza się 

niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu  

12 października 2018r., 

 postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Ustanawia się Radę Samorządu Uczniowskiego jako organ 

kierujący bieżąca działalnością samorządu uczniowskiego.  

Rada Samorządu Uczniowskiego podlega bezpośrednio 

zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako samorządowi 

uczniowskiemu. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem 

Szkoły. 

5. Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym. Kadencja 

Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

6. W skład rady wchodzi czterech członków: 

 przewodniczący, 

 zastępca przewodniczącego, 

 skarbnik, 

 sekretarz. 
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ROZDZIAŁ II 
 

ZASADY WYBIERANIA I DZIAŁANIA ORGANÓW 

SAMORZĄDU 

 

Zasady wybierania Rady Samorządu Uczniowskiego jako 

najwyższego organu kierowniczego Samorządu Uczniowskiego 

regulują następujące przepisy. 

1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, tajne, 

powszechne, bezpośrednie i większościowe i odbywają się 

poprzez głosowanie. 

2. Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy 

uczeń szkoły. 

3. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

 stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada 

każdy uczeń szkoły, 

 przedstawiciela samorządu klasowego – posiada każdy uczeń 

danej klasy. 

4. Aktualnie działająca Rada Samorządu Uczniowskiego 

zobowiązuje samorządy klasowe do zorganizowania wyborów na 

kandydatów do nowej Rady w terminie do 14 września każdego 

roku. 

5. Wybory klasowe wyłaniają po dwóch kandydatów z każdej klasy. 

6. Na dwa tygodnie przed terminem wyborów Rada podaje 

społeczności uczniowskiej nazwiska kandydatów. 
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7. Termin wyborów ogłasza przewodniczący RSU w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły, z zastrzeżeniem, że wybory muszą się odbyć 

do 30 września. 

8. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa szkolna komisja 

wyborcza: 

9. składa się z czterech wybranych uczniów, którzy są członkami 

Rady Samorządu Uczniowskiego lub innych członków 

Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach. 

10. Do obowiązków szkolnej komisji wyborczej należy: 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad 

prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie 

przed terminem wyborów, 

c. przygotowanie wyborów i kart wyborczych, 

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 

e. rozpowszechnienie informacji o terminie i zasadach wyborów 

wśród uczniów szkoły, 

f. przeprowadzenie wyborów, 

g. obliczenie głosów, 

h. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

11. Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów przygotowuje 

komisja wyborcza. Ona także udziela instruktażu co do ich 

prawidłowego wypełniania przez czternaście dni trwania kampanii 

wyborczej. 
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12. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „x” obok 

nazwiska tego kandydata, którego wyborca popiera. Każdy uczeń 

ma prawo glosować tylko na jednego kandydata. W wypadku 

większej ilości znaków „x”, głos staje się nieważny. 

13. Na przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego 

wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska największa liczbę 

głosów. 

14. O wejściu do RSU kolejnych kandydatów rozstrzyga (decyduje) 

liczba zdobytych głosów. 

15. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych  

na kandydatów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność  

w podzieleniu mandatów, szkolna komisja wyborcza zarządza 

wybory uzupełniające. 

16. Kandydaci maja prawo prowadzić na terenie szkoły kampanię 

wyborczą, która jednak musi sie zakończać na jeden dzień przed 

wyborami. 

17. Odwołania do wyników głosowania przyjmuje przewodniczący 

komisji wyborczej do dwóch dni po wyborach. 

18. Jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne 

dla wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne,  

a ich wyniki wiążące. 

19. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do nieprawidłowego 

przebiegu wyborów, przewodniczący komisji wyborczej ma 

prawo je unieważnić. 
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20. W przypadku nieważnych wyborów, kolejne głosowanie odbywa 

się do 15 października. 

21. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego oraz 

przedstawiciela samorządu klasowego wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. po ukończeniu nauki w szkole. 

22. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a. w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego – samorząd 

klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony 

lub przeprowadza wybory uzupełniające, 

b. w miejsce stałych członków  Rady Samorządu Uczniowskiego – 

RSU  powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony 

lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne. 

 
ROZDZIAŁ III 

 
1. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród swojego grona 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, 

skarbnika . Tworzą oni kierownictwo RSU. 

2. Wybierani są przez wszystkich członków rady i mocą być przez 

nich odwoływani, także przed upływem kadencji. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego w celu sprawnego rozwiązywania 

problemów i realizowania zadań, wyłania ze swego grona mniejsze 

zespoły-sekcje. Charakter sekcji, liczba ich członków i sposób 
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funkcjonowania określa ogólne zebranie Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Zarówno na zebraniu RSU jak i zebraniach sekcji, decyzje zapadają 

w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności 

przynajmniej połowy członków i tych organów. 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

PRAWA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 
 
 

Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Radzie Rodziców, 

Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności tych, które dotyczą 

realizacji praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, 

celem i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce  

i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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7) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może 

podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

8) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

 

 
OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
 
1. Godnie reprezentować uczniów Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Jana Pawła II w Przeciszowie oraz dbać o jego dobre imię. 

2. Przy podejmowaniu wszystkich działań, przestrzegać regulaminu 

SU, Statutu Szkoły oraz zarządzeń dyrektora. 

3. Konsultować swoje przedsięwzięcia z opiekunem SU  

lub dyrektorem szkoły przed rozpoczęciem realizacji. 

4. Zapewniać na wszystkich organizowanych przez SU imprezach 

opiekę ze strony nauczycieli lub rodziców. 

5. W swoich pracach uwzględniać oczekiwania oraz życzenia 

pozostałych uczniów szkoły. 

6. Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu winna 

wybrać Rzecznika Praw Ucznia i zobowiązać go do szczegółowego 

zapoznania się z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi 

pracę szkoły, a także Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

7. Organizować w miarę potrzeb zebrania Rady Samorządu 

Uczniowskiego w celu omówienia bieżących zadań. 

8. Prowadzić dokumentacje finansów RSU: 

 rachunki, 
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 wpływy i inne. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
 
 

1. Samorząd Uczniowski. poprzez różne inicjatywy gospodarcze 

podejmowane wspólnie z organizacjami działającymi na terenie 

szkoły, tworzy majątek Samorządu Uczniowskiego. 

2. Fundusze Samorządu Uczniowskiego przechowywane są  

u skarbnika. 

3. Wszelkie wpłaty musza zostać udokumentowane oryginałami 

rachunków, które są przedkładane opiekunowi SU. 

4. Wszelkie wydatki musza zostać zatwierdzone przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego, a następnie skontrolowane przez 

przewodniczącego RSU i opiekuna. 

 
 

Przeciszów, 12 października 2018r. 
 
 
 
 


