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Załącznik nr  3  

do Statutu  Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego  w Ustce 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

W Szkole Podstawowej nr 3 działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem, który 

tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Klasy nauczania wczesnoszkolnego mogą utworzyć tzw. mały samorząd uczniowski. 

 

§ 2 

Celem samorządu jest: 

1. Reprezentowanie spraw uczniów. 

2. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły. 

3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 

4. Przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wniosków, opinii 

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły. 

 

§ 3 

Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do  : 

1. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami. 

2. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

4. Korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich. 

5. Wydawania gazetki szkolnej. 

6. Nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny. 

7. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 

8. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 4 

Samorząd może wydać opinię dotycząca pracy danego nauczyciela i przedstawić ją 

dyrektorowi Szkoły. 
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                                                                           § 5 

 Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

 wolontariatu, wyłaniając ze swojego składu radę wolontariatu   

 

§ 6 

Przedstawicielami samorządu wobec nauczycieli, dyrekcji i innych osób jest rada samorządu 

uczniowskiego (RSU). 

 

§ 7 

Rada Samorządu wybierana jest przez ogół uczniów w demokratycznych wyborach - 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

§ 8 

Rada Samorządu będąc jedynym reprezentantem ogółu uczniów broni praw uczniowskich                      

i czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków. 

 

§ 9 

W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Rada może 

przeprowadzić badania np. ankietowanie. 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 10 

Organami Samorządu są: 

1. Przewodniczący samorządu uczniowskiego. 

2. Rada samorządu uczniowskiego. 

3. Sekcje samorządu uczniowskiego. 

4. Rady klasowe . 

§ 11. 

Kadencja organów samorządu trwa jeden rok. 

 

§ 12. 

Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego:  

1. Reprezentuje samorząd wobec rady pedagogicznej i rady rodziców oraz innych 

instytucji. 

2. Kieruje pracą samorządu. 

3. Organizuje współdziałanie rady samorządu z samorządami klasowymi, 

nauczycielami,  i organizacjami działającymi w szkole. 

4. Nadzoruje prace w poszczególnych sekcjach. 

 

§ 13 

Rada samorządu uczniowskiego składa się z: 

1. Przewodniczącego, 

2. Zastępcy przewodniczącego, 
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3. Sekretarza/ skarbnika, 

4. Przewodniczących sekcji. 

 

§ 14. 

Zebrania rady zwołuje przewodniczący, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

 

§ 15. 

Zadania rady samorządu: 

1. Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków pracy samorządu. 

2. Opracowanie programu pracy. 

3. Kierowanie bieżącą pracą samorządu. 

4. Gromadzenie środków finansowych do realizacji celów statutowych. 

5. Reprezentowanie samorządu wobec organizacji szkolnych i pozaszkolnych. 

6. Współpraca z przewodniczącymi klas. 

 

§ 16. 

Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

§ 17. 

Przewodniczący sekcji są wybierani przez członków rady spośród uczniów zgłaszających  

chęci do aktywnego włączenia się w pracę samorządu. 

1. Przewodniczący tworzą kilkuosobowe  zespoły w oparciu o kontakty koleżeńskie. 

2. Składy zespołów są zatwierdzane przez radę w głosowaniu jawnym. 

 

§ 18. 

Do zadań sekcji należy: 

1. Organizowanie działalności, do której została powołana sekcja. 

2. Współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań sekcji. 

 

§ 19. 

Rady klasowe są wybierane w jawnym głosowaniu spośród uczniów każdej klasy. 

 

§ 20. 

W skład rady klasowej wchodzą: 

1. Przewodniczący, 

2. Zastępca przewodniczącego,  

3. Skarbnik. 

Tryb powoływania i odwoływania członków 

Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 21. 

Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 3 osób wybranych przez opiekuna 

samorządu. 
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§ 22. 

Prawo wyborcze maja wszyscy uczniowie szkoły. 

 

§ 23 

Wybory odbywają się co roku , nie później niż do połowy października. 

 

§ 24 

Obowiązki komisji wyborczej: 

1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów. 

2. Przygotowanie wyborów. 

3. Przeprowadzenie wyborów. 

4. Obliczenie głosów. 

5. Sporządzenie protokołu. 

6. Ogłoszenie wyników wyborów. 

 

§ 25 

Wybory do rady samorządu dokonują się w następujący sposób: 

1. Uczeń może kandydować do rady samorządu uczniowskiego, jeśli spełnia następujące 

warunki: 

1) uzyskał na koniec roku poprzedzającego wybory co najmniej dobra ocenę z 

zachowania i średnia ocen 4 lub powyżej, 

2) jest osobą odpowiedzialną i komunikatywną, 

3) wykazuje się kreatywnością i zdolnościami organizatorskimi. 

       2.  Kandydujący mogą  prowadzić kampanię wyborczą przez 2 tygodnie poprzedzające  

             wybory. 

       3.  W przeddzień wyborów zapada „cisza wyborcza”. 

       4.  Na kartkach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności  

             alfabetycznej. 

 5.  Głosowania dokonuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku danego  

kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny. 

       6. Członkami rady zostaje 3 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów. 

 

§ 26 

W przypadku zrzeczenia się stanowiska jednego z członków rady, jego obowiązki przejmuje 

osoba, która w wyborach do RSU zdobyła najwyższą po ustępującym liczbę głosów. 

 

§ 27 

Nieprzestrzeganie regulaminu szkoły przez członka rady, może spowodować dyscyplinarne 

usunięcie go z pełnionego stanowiska. 

 

§ 28 

Wniosek o odwołanie  członka  RSU  może  zostać  przedstawiony  przez  radę  

pedagogiczną, opiekuna SU  innych członków RSU i poddany głosowaniu na zebraniu, w 
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którym uczestniczą pozostali przedstawiciele, dyrekcja szkoły, opiekun samorządu oraz 

przewodniczący klas.  

 

Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego 

 

§ 29 

1. Do zadań opiekuna samorządu należy: 

       1) kierowanie pracą samorządu, 

       2) pośredniczenie między uczniami a nauczycielami i dyrekcją, 

       3) doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 30 

Sprawy  wymagające  współdziałania  dyrektora,  rady  pedagogicznej,  rady  rodziców  

z samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych 

stron.  

§ 31 

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

żaden sposób dyskryminowani. 

 

 

 


