
 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 

IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO  W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM NR 1 WE WŁOCŁAWKU 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie klas IV – VIII reprezentowani 

przez samorządy klasowe. 

2. Terenem działalności Samorządu Uczniowskiego jest Szkoła Podstawowa nr 20  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku. 

3. Działalność samorządu opiera się na pracy społecznej uczniów. 

 

§ 2 

 

CELE SAMORZĄDU 

Celem samorządu jest: 

1. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, 

2. partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych celów 

szkoły, 

3. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne 

wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupy, 

4. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków  

do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny, 

5. aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły. 

 



§ 3 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

1. Członkiem Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klas IV – VIII naszej 

szkoły, który uznaje i przyjmuje do realizacji cele i zadania samorządu. 

2. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolny, a możliwością rozwijania  

i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej ZEZEM, 

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem, 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

3. Do obowiązków członka Samorządu Uczniowskiego należy: 

a. wdrażanie do praktyki szkolnej celów samorządu, 

b. czynny udział w realizacji zadań samorządu określonych w planie pracy, 

c. przestrzeganie regulaminu i uchwał Rady Samorządu Uczniowskiego, 

d. wykonywanie przyjętych na siebie indywidualnych zadań w samorządzie  

i na rzecz samorządu, 

e. promowanie działalności samorządu (gazetka ZEZEM, strona internetowa 

szkoły). 

  

§ 4 

 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin (załącznik – Ordynacja 

wyborcza Rady Samorządu Uczniowskiego), uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 



2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego. 

4. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok (od 1 czerwca do 31 maja 

następnego roku). 

5. W wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego uczestniczą uczniowie klas III – VII. 

6. Kampania wyborcza trwa 10 dni roboczych. Wybierani są uczniowie z klas III – VII 

(maksymalnie 2 osoby). 

7. Głosowanie odbywa się tajnie poprzez skreślenie z listy określonej liczby nazwisk. 

8. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 15 uczniów, którzy uzyskali największą 

ilość głosów. 

9. Na uroczystym zebraniu odbywa się ukonstytuowanie Rady – przekazanie władzy. 

10. Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje: 

a. Porządkową: 

– przeprowadza akcje charytatywne w szkole, 

– dba o porządek podczas imprez szkolnych. 

b. Kulturalno – rozrywkową: 

– godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych  

i pozaszkolnych, 

– dba o nagłośnienie imprez szkolnych, 

– zapewnia napoje i słodycze podczas dyskotek szkolnych. 

c. Redakcyjną: 

– przeprowadza wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, 

– redaguje gazetkę szkolną ZEZEM, 

– aktualizuje gablotę ścienną samorządu. 

d. Promocyjną: 

– odpowiada za kontakt z mediami, 

– aktualizuje stronę internetową Samorządu Uczniowskiego. 

11. W trakcje pracy Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być powołani nowi członkowie, 

których liczba nie przekroczy ½ liczby członków RSU. 

12. Dopuszcza się skreślenie z listy członków Rady Samorządu Uczniowskiego tych osób, 

które nie wywiązują się z powierzonych obowiązków służbowych. Głosowanie odbywa 

się w sposób tajny. 

13.  Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a. ocena pracy samorządu, 

b. przeprowadzanie wyborów, 

c. zatwierdzanie planów pracy poszczególnych sekcji, 



d. zebrania odbywające się w miarę potrzeb, niemniej niż 1 raz w miesiącu  

(w zebraniach mogą uczestniczyć przewodniczący klas IV – VI), 

e. reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

f. koordynowanie współpracy poszczególnych sekcji, 

g. określenie zasad gospodarowania funduszami samorządu. 

 

§ 5 

 

FUNDUSZE I MAJĄTEK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Na fundusz i majątek samorządu składają się: 

a. wpływy ze zbiórek i akcji charytatywnych, 

b. zapisy, darowizny, 

c. wpływy ze sprzedaży artykułów spożywczych podczas imprez i uroczystości 

szkolnych, 

d. inne wpływy. 

2. W imieniu samorządu funduszami i majątkiem samorządu zarządza i dysponuje skarbnik 

oraz opiekun samorządu. 

3. Dochody i rozchody rejestrowane są w księdze kasowej. 

 

§ 6 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Ustępująca rada Samorządu Uczniowskiego działa do chwili ukonstytuowania  

się nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada przekazuje dokumentację i majątek nowo wybranej Radzie Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Plan pracy samorządu jest zgodny z planem pracy szkoły, regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego i jest zgodny ze Statutem szkoły. 

4. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły. 



ZAŁĄCZNIK 

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 20 im. mjra H. Sucharskiego w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1we Włocławku  

 

Zasady ogólne 

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się co roku w maju. Poprzedza  

je kampania wyborcza trwająca 10 dni roboczych. 

2. Prawo wybierania mają uczniowie z klas III i  IV  - VII.  

3. Każdemu wyborcy przysługują tylko trzy głosy.  

4. Kadencja samorządu trwa rok: od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. 

5. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może być z niej usunięty, jeśli rada i opiekun 

uznają, że jego postępowanie jest sprzeczne z prawami i obowiązkami członka 

społeczności szkolnej.  

 

Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego 

1. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego są typowani przez poszczególne klasy 

(III, IV - VII) i zgłaszani przez delegatów (członków samorządów klasowych) na zebraniu 

organizowanym przez Komisję Wyborczą.  

2. Każda klasa ma prawo wystawić w wyborach 2 swoich kandydatów, za ich zgodą.  

 

Kampania wyborcza 

1. Kampania wyborcza powinna rozpocząć się przynajmniej na dwa tygodnie  

przed wyznaczonym terminem wyborów i trwać 10 dni (roboczych). 

2. Lista kandydatów, ich charakterystyki, fotografie powinny być wyeksponowane  

w dostępnym dla wszystkich uczniów miejscu.  

3. Każdy kandydat ma obowiązek zaprezentować się w formie plakatu wyborczego. Ponadto 

ma prawo prezentować się społeczności uczniowskiej w dowolnych formach. 

4. Kampania ma być przeprowadzona w sposób godny, z poszanowaniem praw ucznia.  

Nie dopuszcza się zaśmiecania szkoły.  

5. Jeżeli któryś z kandydatów nie zastosuje się do wyżej wymienionych postanowień, 

Komisja Wyborcza ma prawo skreślić tegoż z listy kandydatów.  

 

Komisja Wyborcza  



1. Do przeprowadzenia wyborów ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje 

Komisję Wyborczą.  

2. Komisję Wyborczą stanowią przedstawiciele ustępującej Rady Samorządu 

Uczniowskiego (w liczbie 5 osób) wraz z co najmniej 2 opiekunami samorządu. 

3. Komisja Wyborcza zwołuje zebranie delegatów klas, na którym ustala listę kandydatów 

do Rady Samorządu Uczniowskiego.  

4. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej i wyborów. Dokonuje 

podliczenia głosów i ogłasza wyniki. 

 

Głosowanie 

1. Wzór karty do głosowania ustala Komisja Wyborcza, która przygotowuje odpowiednią 

liczbę kart i pieczętuje je pieczątką Samorządu Uczniowskiego.  

2. Na karcie powinna być umieszczona alfabetycznie ułożona lista z imionami i nazwiskami 

kandydatów oraz informacja, z której klasy uczeń kandyduje.  

3. Głosowanie odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu poprzez wrzucenie 

kart wyborczych do urny.  

4. Uczniowie głosują tajnie, zaznaczając na karcie wyborczej nazwiska trzech wybranych 

przez siebie kandydatów. W przypadku dokonania większej ilości skreśleń niż 3, kartę  

do głosowania uznaje się za nieważną.  

 

Ustalenie i ogłoszenie wyników 

1. Komisja Wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów. 

2. Za wybranych uważa się tych, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów ( 15 osób). 

3. Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. 

4. W 48 godzin po ukończeniu wyborów Komisja Wyborcza ogłasza ich wyniki  

przez radiowęzeł i wywiesza na tablicy Samorządu Uczniowskiego.  

 

Rozpoczęcie działalności nowej Rady Samorządu Uczniowskiego 

1. W najbliższych dniach po wyborach konstytuuje się nowa Rada Samorządu 

Uczniowskiego.  

2. Członkowie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wybierają spośród siebie 

przewodniczącego i zastępcę oraz szefów poszczególnych sekcji.  

 


