
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA HENRYKA DABROWSKIEGO 

W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM 

  

  Celem działania samorządu jest reprezentowanie uczniów oraz przedstawianie innym 

organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów określonych w art. 55 ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z  późniejszymi zmianami oraz w art. 85 

ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 roku .  

  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia  7 

września 1991 roku (Dz .U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. Poz. 425 z późniejszymi 

zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu 

Chełmińskim i niniejszego regulaminu. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie tejże szkoły. 

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są Rady Samorządów Klasowych oraz Rada 

Samorządu Uczniowskiego. 

II. Cele działania Samorządu Uczniowskiego 

1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i 

zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej 

inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 

patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji. 

III. Zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. Uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego. 

2. Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikające z 

potrzeb i zainteresowań uczniów. 

3. Wyrażanie opinii  dotyczącej problemów młodzieży, branie udziału w formowaniu 

przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej. 

4. Możliwość przedstawienia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów: 

a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  



b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

d) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem;  

f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

5. Wyrażanie opinii o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły. 

6. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 

organizowanie rozrywki. 

7. Organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na 

terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd. 

8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i 

środowisku uczniowskim. 

9. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i 

nauczycielami. 

IV. Organy Samorządu Uczniowskiego 

 1. Organami Samorządu są: 

a) Rada Samorządu Uczniowskiego podzielona na sekcje według ustaleń RSU. Ich kadencja 

trwa 1 rok -  od wyborów do wyborów w danym roku szkolnym. Funkcje pełnione w 

wybieralnych organach SU nie mogą być łączone. 

b) Rada Samorządów Klasowych. 

 2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z : 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego, 

c) skarbnika, 

d) sekretarza 

e) sześciu członków. 

 3. Samorządy Klasowe składają się z : 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego, 

c) skarbnika 

 



V. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 

 1. Przewodniczący (zastępca przewodniczącego): 

a) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej 

oraz Rady Rodziców, 

b) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

c) przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego, 

d) organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi. 

 2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu, 

b) opracowuje Plan Pracy Samorządu, 

c) kieruje bieżącą pracą Samorządu, 

d) informuje o prawach i obowiązkach uczniów, 

e) współpracuje z przewodniczącymi klas, 

f) prowadzi gazetkę informacyjną, 

g) organizuje imprezy szkolne, 

h) inicjuje i przeprowadza różne akcje na terenie szkoły, 

i) na prośbę Dyrektora Szkoły opiniuje. 

 3.Samorząd Klasowy: 

a) reprezentuje ogół uczniów klasy, 

b) współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego, 

c) organizuje życie klasy, 

d) inicjuje i organizuje akcje i imprezy klasowe. 

VI. Tryb przeprowadzania wyborów do Organów Samorządu Uczniowskiego. 

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 1 . W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły w głosowaniu równym, tajnym  i 

powszechnym. 

2.Głosy oddaje się na listy wyborcze, na których znajdują się wyszczególnieni z imienia i 

nazwiska kandydaci na przewodniczącego. 

4. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje Komisję 

Wyborczą. 

5. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego składają kandydatury do 15 września 

danego roku szkolnego. 

7. Do dnia poprzedzającego wybory trwa kampania wyborcza kandydatów do Rady 

Samorządu  Uczniowskiego, która nie może zakłócać pracy szkoły. 



8.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego powinny się odbyć do dnia 30 września. 

9. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

 B. Wybory Samorządów Klasowych 

Rady Samorządów Klasowych wybierane są w wyborach tajnych, równych  i powszechnych 

przez wszystkich uczniów klasy. O ich przebiegu decyduje ogólne zebranie uczniów klasy 

prowadzone przez wychowawcę klasy. 

VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Uczniowie maja prawo wyboru opiekuna SU, który wybierany jest spośród wszystkich 

uczących nauczycieli. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu . 

3. Pośredniczy pomiędzy uczniami a nauczycielami. 

4. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską . 

5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

1 .Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

2 .Protokoły z zebrań RSU. 

3. Plan pracy RSU. 

4. Zeszyt wpływów i wydatków 

VIII. Finansowanie działalności 

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek 

członków SU, z organizowanych imprez i akcji lub środki przyznane przez organy, 

stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów 

prywatnych. 

IX. Postanowienia końcowe 

 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku remisu 

decyduje głos przewodniczącego RSU . 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. 

3. Sposób udostępnienia regulaminu ustala RSU w porozumieniu z opiekunem  Samorządu. 

4. Zebrania RSU zwołuje opiekun lub przewodniczący Samorządu. 

5. Uchwalić i wprowadzać zmiany może tylko i wyłącznie Rada Samorządu Uczniowskiego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu 

Uczniowskiego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem 

Samorządu Uczniowskiego. 
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