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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne. 

 

1) Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. 

2) Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem 

Samorządu Uczniowskiego oraz jego władz. 

3) Władzami samorządu uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas: samorządy klasowe, 

b) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU). 

4) Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala 

niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU. 

 

Rozdział II 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

1) Organami Samorządu Uczniowskiego jest 

a) samorząd klasowy w składzie: 

- przewodniczący klasy, 

- zastępca przewodniczącego, 

- skarbnik, 

- sekretarz. 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca, 

c) skarbnik, 

d) sekretarz, 

e) kronikarze, 

f) członkowie sekcji rozrywki, 

g) członkowie sekcji fotograficznej, 

h) członkowie sekcji gospodarczej, 

i) redaktorzy gablotki RSU, 

j) organizatorzy akcji charytatywnych, 

k) przewodniczący samorządów klasowych klas III-VI. 
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3)  W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca,  

a zarazem rzecznik interesów SU na forum Rady Pedagogicznej. 

Rozdział III 

 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

1) Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy i opinie całej społeczności 

uczniowskiej przed dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców, władzami 

samorządowymi oraz personelem administracyjno-gospodarczym szkoły. 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić radzie pedagogicznej  

oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich tj.: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 

i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

3) Rada Samorządu Uczniowskiego o swoich planach informuje dyrekcję szkoły  

i radę pedagogiczną. Działa w porozumieniu z organizacjami uczniowskimi  

oraz zasięga opinii całej społeczności uczniowskiej. 

4) Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje apele, konkursy, prowadzi dyżury.  

5) Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek na bieżąco informować 

społeczność uczniowską o swoich poczynaniach, decyzjach i pracach, rozliczając 

się przed wyborcami z wykonywania podjętych zobowiązań, utrzymywać stały 

kontakt z tą społecznością poprzez informacje przekazywane na apelach,  

w gazetce szkolnej, w gablotach, na plakatach. 

6) Rada Samorządu Uczniowskiego powinna uwzględniać życzenia społeczności 

uczniowskiej (organizowanie plebiscytów, ankiet). 
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7) Rada Samorządu Uczniowskiego powinna przede wszystkim troszczyć się  

o dobre imię szkoły, o ład i porządek w niej, oto, aby każdy uczeń swym 

postępowaniem, a zwłaszcza nauką i pracą służył dobru Ojczyzny i szkoły. 

8) Wszyscy członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek być dla 

ogółu wzorem uczniowskiej pracowitości i koleżeńskiej solidarności. Powinni oni 

w całym swym postępowaniu przestrzegać praw i obowiązków ucznia. 

9) Zebrania RSU odbywają się raz w miesiącu (w razie potrzeby częściej)  

i są protokołowane. 

10) Zebrania RSU prowadzi przewodnicząca lub zastępca, którego obowiązkiem jest 

poinformowanie wszystkich członków Rady Samorządu Uczniowskiego  

o terminie zebrania. 

11) Na zebraniach dokonuje się oceny i podsumowania całomiesięcznej działalności 

samorządu oraz ustala zadania samorządu na następny miesiąc i uzgadnia zadania 

wspólnie z innymi organizacjami. 

12) Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w niektórych 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie dyrektora szkoły. 

13) Na wniosek dyrektora szkoły, Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy  

nauczyciela. 

14) Rada Samorządu Uczniowskiego opiniuje harmonogram sześciu dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych. 
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Rozdział IV 

 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 

1) Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością 

głosów w obecności, co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego. 

2) Bezpośrednio po wyborach samorząd klasowy wybiera spośród siebie osoby 

funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub 

na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń 

może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku 

niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata. 

3) Zasady ogólne dotyczące wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 3  

im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. odbywać się będą w ostatnim 

tygodniu maja. 

b) Wybory są tajne, bezpośrednie i równe. 

c) Prawo do głosowania ma każdy członek społeczności uczniowskiej z klas  

II-V.  Uczniowie klas I uczestniczą w wyborach na prawach gości. 

d) Uczniowie biorący udział w wyborach muszą okazać się ważną legitymacją 

szkolną. 

e) Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun RSU. 

f) Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował od jednej do czterech 

osób, głosując przez postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska 

kandydata. 

g) Głos jest nieważny, jeśli wyborca: 

- nie zagłosował na nikogo, 

- zagłosował na większą liczbę kandydatów niż czterech, 

- dokonał innych zapisów na karcie do głosowania, 

- zagłosował w inny sposób niż postawienie krzyżyka po prawej     

stronie nazwiska kandydata. 

h) W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do składu RSU 

dochodzi tyle osób, ile w danym roku szkolnym jest uczniów  

w RSU z klas VI i otrzymali oni kolejno największą ilość głosów. 
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i) Przydział funkcji w RSU odbywa się według umiejętności i zdolności 

uczniów w drodze porozumienia między tymi osobami do zajmowanego 

stanowiska. 

j) Jeśli jest więcej niż jedna osoba, która podczas wyborów uzyskała największą 

liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do RSU i te osoby są zainteresowane 

pracą w RSU, to przyjmuje się te osoby. 

k) W przypadku rezygnacji członka rady z funkcji (rezygnacja musi być złożona 

na piśmie) Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, 

która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie 

zakwalifikowała się do RSU. Następnie może tej osobie powierzyć funkcję 

pełnioną przez osobę, która zrezygnowała lub powołać na to stanowisko 

innego członka Rady, a nowemu członkowi Rady zaproponować wolne 

stanowisko. 

l) Kadencja członków Rady Samorządu Uczniowskiego trwa aż do momentu 

ukończenia  przez ucznia klasy VI. 

m) Członkami Komisji Wyborczej są uczniowie klas VI należący do RSU. 

n) Liczbę członków RSU, poszczególnych sekcji ustala Komisja Wyborcza. 

o) Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może być z niej wykluczony, jeśli 

postępowanie jego jest sprzeczne z prawami i obowiązkami członka RSU. 

p) Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo dobrać w ciągu trwającej 

kadencji nowych członków, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

4) Zgłaszanie kandydatów do RSU: 

 a) Kandydaci do RSU są typowani przez poszczególne klasy i zgłaszani  

    do Komisji Wyborczej. 

 b) Kandydatami mogą być uczniowie z klas III – V. 

 c) Każda klasa zgłasza trzech kandydatów. 

 d) Lista kandydatów, plakaty wyborcze  powinny znajdować się na gazetce, 

na poziomie I, przynajmniej na tydzień przed wyborami. 

5) Głosowanie do RSU: 

a) Wzór karty do głosowania ustala Komisja Wyborcza. 

b) Na karcie do głosowania powinna być umieszczona alfabetycznie ułożona 

lista z   imionami i nazwiskami kandydatów według klas. 

c) Głosowanie odbędzie się w ostatnim tygodniu maja poprzez wrzucenie kart    

wyborczych do urny. 
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6) Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów do RSU: 

a) Komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów. 

b) Za wybranych do Rady Samorządu Uczniowskiego uważa się tych, 

którzy  otrzymali największą ilość głosów.  

c) Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy  

jej członkowie. 

d) W 24 godziny od momentu ukończenia wyborów Komisja Wyborcza ogłasza 

wyniki wyborów. 

e) W najbliższych dniach konstytuuje się RSU. 
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Rozdział V 

 

Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

1) Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego może proponować: 

a) Rada Samorządu Uczniowskiego, 

b) rada pedagogiczna, 

2) Opiekuna SU wybiera się podczas zebrania RSU w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim i równym. 

3) Wyboru opiekuna dokonuje się po skończonej kadencji w miesiącu czerwcu  

lub do końca września. 

4) Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował od jednej do dwóch osób, 

głosując przez postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. 

5) Dwóch kandydatów tych, którzy otrzymali największą ilość głosów pełni funkcje 

opiekuna RSU. 

6) Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego 

zgody w formie pisemnej. 

7) Opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora obrad RSU i koordynatora  

jej działalności. 

8) Kadencja opiekuna SU trwa trzy lata. 

9) W przypadku rezygnacji opiekuna Samorządu Uczniowskiego z funkcji w trakcie 

trwania jego kadencji, SU po przyjęciu rezygnacji powołuje na opiekuna osobę, 

która podczas poprzednich wyborów uzyskała kolejno największą liczbę głosów 

i wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. W razie konieczności organizuje się 

wybory uzupełniające.  
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Rozdział  VI 

 

Finanse Samorządu Uczniowskiego 

1) Rada Samorządu Uczniowskiego gromadzi fundusze poprzez: 

a) organizowanie zbiórki surowców wtórnych, 

b) sprzedaż losów do loterii fantowej, 

c) dotacje i darowizny Rady Rodziców i innych sponsorów, 

d) składki uczniowskie, 

e) inne. 

2) Środki finansowe przeznaczane są na nagrody w organizowanych konkursach, 

nagrody dla uczniów klas szóstych aktywnie pracujących w RSU, zakup 

materiałów do wykonania upominków, kartek okolicznościowych, dekoracji 

szkoły, pomieszczeń lekcyjnych, gazetek, zakup kwiatów na uroczystości 

szkolne. 

3) O przeznaczeniu i wykorzystaniu środków finansowych decyduje RSU. 

4) Skarbnik prowadzi księgę finansów z pełną dokumentacją finansową  

przy pomocy opiekuna SU. 

5) Środki finansowe przechowywane są na koncie Rady Rodziców.  

6) Kontrola finansowa jest przeprowadzana raz w roku przez trzy osobową komisję 

powołaną przez opiekuna SU i w jego obecności. 

7) Rozliczenie finansowe za dany rok szkolny zapisywane jest w protokóle rady 

pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Rozdział  VII 

 

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego 

1) Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) Zeszyt finansów, 

c) Plany pracy, 

d) Sprawozdania z działalności za I i II okres,  

e) Kronika, 

f) Sprawozdania zamieszczane w gazetce szkolnej i na stronie internetowej 

szkoły. 

2) Nie używa się pieczęci. 
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Rozdział  VIII 

 

Postanowienia końcowe 

1) Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany  w klasach podczas godzin  

z wychowawcą (kl. IV-VI) lub podczas zajęć z wychowawcą (kl. I-III) oraz na 

zebraniach SU. 

2) Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły:   

w dokumentacji opiekuna SU oraz w dokumentacji dyrekcji szkoły. 

3) Wszystkie decyzje RSU podejmuje się większością głosów w obecności,  

co najmniej połowy ich składu. 

4) Decyzje podjęte przez SU muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

5) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego 

powodu negatywnie oceniani. 

6) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczącym 

samorządu uczniowskiego decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu  

z opiekunem SU. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego na zebraniu w dniu ……………….. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący RSU   ………………….. …                                 Opiekunowie RSU 

 

Skarbnik……………………………………… 

 

Sekretarz……………………………………… 


