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PODSTAWA PRAWNA: 

 

1) Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, tekst 

jednolity z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19), 

4) Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 z późn. zm.), 

5) Rezolucja Praw Człowieka 2005/44 (pkt 20 f). 
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ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się określoną nomenklaturę i postanowienia ogólne dotyczące struktury 

oraz funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim. 

 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę 

Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim. 

 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Samorządzie Uczniowskim, należy 

przez to rozumieć samorząd uczniowski szkoły, o której mowa w ust. 2. 

 

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie 

rozumieć: 

 

1) Dyrektora Szkoły; 

2) Radę Pedagogiczną; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Radę Rodziców.  

 

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mówi się o organach Samorządu Uczniowskiego 

szkoły, należy przez to rozumieć: 

 

1) Zgromadzenie Samorządu Uczniowskiego; 

a) w skład zgromadzenia wchodzą członkowie wszystkich Rad Samorządu 

Klasowego, na czele której stoi Rada Samorządu Uczniowskiego szkoły; 

 

2) Radę Samorządu Uczniowskiego; 

a) w skład Rady Samorządu szkoły wchodzą uczniowie wybrani spośród 

wszystkich uczniów; 

b) o strukturze Rady Samorządu Uczniowskiego szkoły mowa jest w § 3 ust. 2 

pkt 1.; 

 

3) Radę Samorządu Klasowego; 

a) w skład Rady Samorządu Klasowego wchodzą osoby wybrane spośród 

uczniów danego oddziału (klasy); 

b) każdy oddział (klasa) wybiera własnych przedstawicieli do swojej Rady 

niezależnie. 

c) o strukturze Rady Samorządu Uczniowskiego szkoły mowa jest w § 2 ust. 3; 

 

 

2. Samorząd Uczniowski szkoły, zwany dalej „samorządem”, tworzą wszyscy uczniowie 

szkoły. 

 

1) Samorząd szkoły tworzy się na podstawie odrębnych przepisów – art. 85 ustawy – 

Prawo oświatowe. 
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2) Samorząd ma prawo do respektowania przez pozostałe organy szkoły 

podstawowych praw uczniów zagwarantowanych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

3) Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. 

a) Szczegółowe procedury ordynacji wyborczej określa §9. 

 

5. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje ogół uczniów. 

 

6. Organy Samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim 

dobro całej społeczności szkolnej. 

 

7. Samorząd jest zobligowany wykonywać obowiązki wynikające z zapisów prawa 

wewnątrzszkolnego, w szczególności Satutu szkoły oraz niniejszego regulaminu. 

 

8. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 

9. Rady Samorządów Klasowych podlegają bezpośrednio pod Radę Samorządu 

Uczniowskiego. 

10. Dopuszcza się zebrania, posiedzenia Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego,  

na których uczniowie mogą omówić i ustalić kwestie związane ze wszystkimi 

aspektami, tzw. życia szkolnego. 

11. Zajmowane stanowisko w Radzie Samorządu Klasowego nie może być łączone  

ze stanowiskiem w Radzie Samorządu szkoły. 

1) W przypadku, gdy uczeń będący członkiem Rady Samorządu Klasowego został 

wybrany do Rady Samorządu Uczniowskiego, traci on swoją dotychczasową 

funkcję w samorządzie klasowym, z zastrzeżeniem, że ma prawo zrezygnować  

z objęcia nowej. 

2) W przypadku, o którym mowa w ust.11 pkt. 1, wychowawca w porozumieniu  

z uczniami danego oddziału może wyznaczyć inną osobę będącą członkiem Rady 

Samorządu Klasowego, na okres nie dłuższy niż do 14 dni roboczych, do czasu 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających w danym oddziale. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

SAMORZĄD KLASOWY 

 

§ 2 

 

1. Wszyscy uczniowie danego oddziału stanowią samorząd klasowy, który jest 

reprezentowany przez Radę Samorządu Klasowego. 

 

2. Rada Samorządu Klasowego jest najmniejszą jednostką organu Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Rada Samorządu Klasowego wybierana jest w ramach danego oddziału (klasy) przez 

ogół uczniów w równych, tajnych wyborach. 

 

1) Wybory do Rady Samorządu Klasowego odbywają się na początku roku 

szkolnego, na pierwszych zajęciach edukacyjnych lub spotkaniu z wychowawcą. 

2) Członka Rady Samorządu Klasowego można wybrać zwykłą większością głosów, 

w obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania uczniów 

przypisanych do danego oddziału (klasy) w danym roku szkolnym. 
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a) Wybory są poprzedzone merytoryczną dyskusją na temat pełnienia funkcji  

w Radzie Samorządu Klasowego oraz przedstawieniem i omówieniem profili, 

a także pomysłów kandydatów na realizację zadań w ramach swoich 

kompetencji. 

3) W sytuacjach losowych dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających 

na zasadach określonych w ust. 3 pkt. 2.  

 

4. Radę Samorządu Klasowego reprezentują w szczególności: 

 

1) gospodarz; 

2) zastępca gospodarza; 

3) skarbnik. 

 

5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach uczniowie z danego oddziału mogą 

utworzyć funkcje pomocnicze nadając im miano, np. sekretarza, zastępcy skarbnika  

i innych, według potrzeb i możliwości. 

1) W przypadku nieobecności członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 3.,  

w szkole w czasie zajęć edukacyjnych, uczniowie posiadający przyznane 

funkcje pomocnicze pełnią również oficjalne funkcje reprezentacyjne klasy. 

 

6. Rady Samorządów Klasowych są organem opiniotwórczym, doradczym, 

pomocniczym, ale nie decyzyjnym w pracach podejmowanych przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

7. Podstawowe zadania Rady Samorządu Klasowego to: 

1) reprezentowanie klasy wobec dyrektora, nauczycieli i Rady Samorządu 

Uczniowskiego szkoły; 

2) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych; 

3) występowanie z inicjatywą organizowania wydarzeń kulturalnych, klasowych  

i szkolnych we współpracy z Radą Samorządu Uczniowskiego; 

4) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasy; 

5) uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego; 

6) informowanie klasy o postanowieniach Rady Samorządu Uczniowskiego; 

g) aktywne motywowanie klasy do uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych 

przez Radę Samorządu Uczniowskiego; 

h) inspirowanie i zachęcanie innych uczniów do działalności kulturalnej, 

naukowej, oświatowej i rozrywkowej; 

i) identyfikowanie potrzeb uczniów i pomoc w wykorzystaniu ich dla dobra 

ogółu społeczności szkolnej. 

 

8. Kadencja Rady Samorządu Klasowego trwa jeden rok szkolny, który rozpoczyna się  

i kończy zgodnie z decyzjami odpowiedniego ministra do spraw oświaty  

i wychowania. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 3 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym i najwyższym organem 

reprezentacyjnym wszystkich uczniów. 
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2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi trzech członków, którzy w wyniku 

głosowania przez ogół uczniów Szkoły, uzyskali największą liczbę głosów.  

 

3. Głosowanie uznaje się za ważne, jeśli brało w nim udział co najmniej 51% 

uprawnionych uczniów. 

 

1) Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) sekretarz, 

 

4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach członkowie Rady Samorządu 

Uczniowskiego mogą nominować poszczególnych uczniów z wybranego przez siebie 

oddziału (klasy) w celu pełnienia funkcji pomocniczych, usprawniających pracę 

całego Samorządu lub mogą wystąpić do dyrektora szkoły o pomoc w zorganizowaniu 

wyborów uzupełniających na funkcje pomocnicze, na zasadach ogólnych. 

 

1) Nominacja następuje za zgodą wybranego ucznia lub po ogłoszeniu 

wyniku wyborów uzupełniających. 

2) Pełnienie funkcji pomocniczej jest dobrowolne. 

 

5. Uczniowie pełniący funkcje pomocnicze mogą być grupowani. 

 

1) Grupy uczniów pełniących funkcje pomocnicze określa się jako 

Sekcje. 

2) Sekcję tworzy minimum dwóch uczniów. 

 

6. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

7. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego, z wyłączeniem przewodniczącego  

i zastępcy przewodniczącego, mogą zostać kierownikami Sekcji. 

 

1) Zadaniem kierownika Sekcji jest nadzorowanie jej pracy i dopilnowanie jej 

realizacji zgodnie z planem i założeniami Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

8. Zakres zadań poszczególnych sekcji określa się na posiedzeniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

9. W celu odbycia się posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego szkoły niezbędna 

jest obecność ¾ jej członków. 

 

1) W sytuacjach losowych, gdzie długotrwała nieobecność członka Rady utrudnia 

zwołanie zebrania, dopuszcza się posiedzenie w obecności co najmniej połowy 

członków wraz z opiekunem samorządu. 

 

10. Rada Samorządu Uczniowskiego jest uprawniona do wprowadzania zmian  

w regulaminie Samorządu Uczniowskiego szkoły.   

11. Do formalnego uchwalenia zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

wymagana jest zwykła większość głosów w głosowaniu równym i tajnym wśród 

samorządu uczniowskiego, tj. ogółu uczniów. 
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12. Rada ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

po uprzedniej konsultacji z opiekunem Rady. 

 

1) Zmiany wprowadzane są bezpośrednio do Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego, tworząc nowy dokument. 

2) W chwili zatwierdzenia nowego Regulaminu, tj. chwili ogłoszenia wyników 

głosowania nad regulaminem wśród samorządu, dotychczasowy traci swoją 

moc prawną, 

3) Regulamin upublicznia się społeczności szkolnej w terminie do 14 dni od 

przeprowadzenia głosowania. 

4) Publikacja nowego regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez: 

a) zamieszczenie go na profilu portalu społecznościowego szkoły, 

b) zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły, 

c) udostępnienie go w sekretariacie szkoły i/lub bibliotece, 

 

5) Konsultacje z opiekunem Rady Samorządu w sprawach dotyczących 

regulaminu, m.in. w kwestiach formalno-prawnych, mają charakter doradczy. 

 

13. Wszystkie podejmowane zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego muszą 

być zgodne w szczególności z ogólnie obowiązującym prawem Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz Statutem szkoły. 

 

14. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły określa Statut szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

CELE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 4 

 

1. Cele Rady Samorządu uczniowskiego to w szczególności: 

1) budowanie dobrego wizerunku szkoły i poprawy funkcjonowania życia szkolnego, 

2) autentyczne uczestniczenie w życiu szkoły i pomoc pozostałym organom szkoły  

w realizacji zadań statutowych, 

3) bycie odpowiedzialnym współgospodarzem na terenie szkoły. 

4) wspomaganie w miarę swoich możliwości i umiejętności proces poprawy jakości 

działania szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

OBOWIĄZKI RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 5 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązana do wypełniania obowiązków 

ucznia określonych Statucie szkoły oraz zadań wyznaczanych przez organy szkoły.  

 

2. Do podstawowych zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należą: 

1) pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 

obowiązków szkolnych; 
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2) współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych 

warunków do nauki; 

3) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do 

wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły; 

4) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji; 

5) godne reprezentowanie Samorządu wobec organów Szkoły; 

6) godne reprezentowanie szkoły w środowisku; 

7) występowanie  z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego; 

8) prowadzenie działalności kulturalnej, planując ważniejsze uroczystości 

i wydarzenia szkolne i pozaszkolne; 

9) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora szkoły lub Radę 

Pedagogiczną; 

10) w każdym roku szkolnym opracowanie, najpóźniej tydzień po pierwszym 

zebraniu nowej Rady, i wdrożenie w życie rocznego planu pracy Rady 

Samorządu Uczniowskiego, po uprzednim skonsultowaniu go z opiekunem  

i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły; 

11) współpraca z samorządami klasowymi; 

12) współpraca z innymi samorządami działającymi w lokalnym środowisku; 

13) przygotowanie w miarę potrzeb nowych regulaminów na potrzeby Samorządu 

i Rady Samorządu; 

14) sporządzanie sprawozdań rocznych z pracy Rady Samorządu Uczniowskiego; 

15) organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce; 

16) pomoc w gromadzeniu funduszy na wspieranie samorządowej działalności 

uczniów, które mogą pochodzić z darowizn lub dochodów z wydarzeń 

kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez pozostałe organy  

lub instytucje zewnętrzne. 

17) wspieranie działań charytatywnych. 

 

3. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 

1) kieruje pracami Rady Samorządu Uczniowskiego szkoły, 

2) kieruje pracami Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego, 

3) konsultuje się z Radami Samorządów Klasowych, w celu dokonania 

efektywnych działań na rzecz szkoły i całej jej społeczności, 

4) sporządza z pomocą opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego roczny plan 

pracy Rady, 

5) planuje i zwołuje zebrania Rady, 

6) planuje i zwołuje zebrania Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego, 

7) ma prawo nakazać zwołanie zebrania Rady Samorządu Klasowego danego 

oddziału w miarę potrzeb, 

8) motywuje jak największą liczbę uczniów do zaangażowania się i pomocy  

w realizacji działań Samorządu, 

9) współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i opiekunem Rady 

Samorządu; 

10) pełni funkcję reprezentacyjną ogółu uczniów, 

11) realizuje obietnice wyborcze w miarę możliwości i potrzeb szkoły, 

12) opracowuje we współpracy z pozostałymi członkami Rady i opiekunem, 

regulamin pracy Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego  

13) kieruje wniosek formalny do dyrektora o nałożenie kary statutowej na danego 

ucznia lub uczniów, 

14) inicjuje wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w szkole, 

15) kieruje formalne wnioski w danej sprawie do Dyrektora szkoły i pozostałych 

organów, 
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16) kieruje prośby o dokonanie oceny pracy Rady Samorządu Uczniowskiego 

szkoły i poszczególnych jej członków do dyrektora i pozostałych organów, 

17) kieruje prośbę o dokonanie oceny pracy opiekuna samorządu, 

18) kieruje prośbę o wszczęcie procedury odwołania opiekuna samorządu  

z jednoczesnym rozpoczęciem procedury o wybory uzupełniające  

na to stanowisko, 

19) dba o dobrą komunikację pomiędzy organami szkoły, 

20) prezentuje sprawozdania okresowe i roczne z pracy Rady Samorządu podczas 

apeli okolicznościowych, apeli porządkowych lub podczas zebrań Rady 

Pedagogicznej za zgodą dyrektora, 

a) prezentowanie sprawozdań podczas zebrań Rady Pedagogicznej może 

odbyć się jedynie na czas omówienia punktu dotyczącego pracy 

Samorządu Uczniowskiego ujętego w odpowiednim zarządzeniu 

dyrektora. 

 

21) angażuje się organizację i przeprowadzenie wydarzeń inicjowanych przez 

Radę Samorządu Uczniowskiego, a także tych ujętych w planie pracy szkoły, 

22) współpracuje z Zespołem ds. Promocji Szkoły w celu propagowania 

zaangażowanej postawy Samorządu Uczniowskiego w życie szkoły  

oraz budowaniu jej dobrego imienia i całej społeczności szkolnej. 

 

4. W przypadku kiedy uczeń nie może pełnić funkcji przewodniczącego, jego miejsce 

zajmuje kolejny członek Rady Samorządu Uczniowskiego z największą liczbą głosów 

zdobytych w wyborach. 

 

5. Opiekun przeprowadza wybory uzupełniające na stanowisko przewodniczącego Rady  

w przypadku, gdy pozostali członkowie rezygnują z objęcia tej funkcji. 

 

6. Zastępca Przewodniczącego: 

1) podlega decyzjom Przewodniczącego Rady, 

2) jest pełnomocnikiem  Przewodniczącego; 

3) w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki; 

4) współtworzy roczny plan pracy Rady, 

5) W czasie nieobecności Przewodniczącego pełni funkcję reprezentacyjną 

Samorządu Uczniowskiego. 

6) jest współodpowiedzialny we wszystkich działaniach Rady Samorządu, 

7) dba o dobrą komunikację pomiędzy organami szkoły, 

8) angażuje się w organizację i przeprowadzenie wydarzeń inicjowanych przez 

Radę Samorządu Uczniowskiego, a także tych ujętych w planie pracy szkoły, 

9) pomaga Przewodniczącemu Rady Samorządu Uczniowskiego w realizacji jego 

zadań. 

 

7. W przypadku kiedy uczeń nie może pełnić funkcji zastępcy przewodniczącego, jego 

miejsce zajmuje kolejny członek Rady Samorządu Uczniowskiego z największą liczbą 

głosów zdobytych w wyborach. 

 

8. Opiekun przeprowadza wybory uzupełniające na stanowisko Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego w przypadku, gdy pozostali 

członkowie rezygnują z objęcia tej funkcji. 

 

 

9. Sekretarz: 
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a) Podlega decyzjom Przewodniczącego Rady, 

b) protokołuje zebrania Rady Samorządu oraz Zgromadzenia Samorządu 

Uczniowskiego; 

c) spisuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu  

z opiekunem; 

d) sprawuje opiekę nad dokumentacją Samorządu Uczniowskiego szkoły; 

e) gromadzi pisemne wnioski uczniów napływające do Rady i przedstawia ich 

treść podczas zebrań; 

f) współtworzy roczny plan pracy Rady, 

g) w czasie nieobecności Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego 

pełni ich obowiązki, 

h) Jest współodpowiedzialny we wszystkich działaniach Rady Samorządu, 

 

 

10. W przypadku kiedy uczeń nie może pełnić funkcji sekretarza, jego miejsce zajmuje 

kolejny członek Rady Samorządu Uczniowskiego z największą liczbą głosów 

zdobytych w wyborach. 

 

11. Opiekun przeprowadza wybory uzupełniające na stanowisko Sekretarza Rady 

Samorządu Uczniowskiego w przypadku, gdy pozostali członkowie rezygnują  

z objęcia tej funkcji. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

PRAWA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 6 

 

1. Rada ma prawo przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii organów 

Samorządu we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw 

ucznia. 

2. Przedstawiciel Rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej za 

zgodą dyrektora i reprezentować opinię ogółu uczniów w problemach wnoszonych 

przez młodzież lub dotyczących Samorządu Uczniowskiego. 

3. Rada ma prawo do opracowania opinii o pracy danego nauczyciela lub opiekuna 

Samorządu, jeśli o taką opinię zwróci się dyrektor szkoły lub niezależnie, bez 

wniesienia prośby od innych organów szkoły. 

1) Opinię, o której mowa w ust. 3 przekazuje się do dyrektora szkoły w terminie do 7 

dni. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

ZGROMADZENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 7 

 

1. Przez Zgromadzenie Samorządu Uczniowskiego należy rozumieć organ doradczy 

Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. W skład Zgromadzenia wchodzą Rady Samorządów Klasowych. 
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3. Zgromadzenie przedstawia różne opinie lub plany na dowolny temat dotyczący 

szkoły. 

4. Zebrania Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego  

w porozumieniu z opiekunem Rady oraz dyrektorem szkoły. 

5. Zebrania Zgromadzenia z Radą mogą odbywać się również na wniosek 

zainteresowanych stron. 

1) Wniosek, o którym mowa w ust. 5. Może być złożony w formie ustnej  

lub pisemnej do opiekuna Samorządu. 

6. Zebranie Zgromadzenia zwoływane jest co najmniej raz w roku szkolnym. 

7. Kadencja członków Zgromadzenia trwa jeden rok szkolny. 

8. Przewodniczącym Zgromadzenia Samorządu jest Przewodniczący Rady Samorządu 

Uczniowskiego szkoły wybrany w wyborach w danym roku szkolnym. 

9. Przewodniczący Zgromadzenia może opracować regulamin Zgromadzenia 

Samorządów Klasowych w ramach pracy Rady Samorządu Uczniowskiego. 

10. W razie wszelkich uwag zgłaszanych dotyczących działalności  Rady, 

Przewodniczący Zgromadzenia, zgłasza je bezzwłocznie opiekunowi Samorządu lub 

Dyrektorowi szkoły. 

11. Zgromadzenie ma prawo uczestnictwa w tworzeniu Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego. 

12. Zgromadzenie ma za zadanie aktywnie współdziałać z Radą, aby ta mogła wypełniać 

rzetelnie przydzielone jej zadania. 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

RZECZNIK PRAW UCZNIA 

 

§ 8 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego, na wniosek Zgromadzenia Samorządu 

Uczniowskiego, może powołać ucznia pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia. 

2. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje Samorząd, a jego podstawowe zadania i rola to: 

a) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole; 

b) propagowanie praw ucznia i praw dziecka; 

c) współpraca z Radą Samorządu w zakresie upowszechniania praw  

i obowiązków ucznia; 

d) prowadzenie mediacji, pomoc w rozwiązywaniu sporów między nauczycielami 

a uczniami.  

3. Wniosek o rozpoczęcie procedur powołujących Rzecznika Praw Uczniowskich 

powinien wpłynąć do opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego nie później niż do 10 

października każdego roku szkolnego, od 2/3 Zgromadzenia Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Regulamin ordynacji wyborczej na funkcję rzecznika praw uczniowskich ustala Rada  

i przeprowadza wybory nie później niż do 15 października każdego roku szkolnego. 

5. Rzecznik Praw Ucznia w swojej działalności może współdziałać i uzyskać pomoc  

od opiekuna Samorządu oraz dyrektora szkoły a także od pozostałych organów szkoły. 

6. Rzecznik Praw Ucznia może wziąć udział w rozpatrywaniu przez organy szkoły 

wszelkich spraw związanych z realizacją praw i obowiązków ucznia. 

7. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych  

w danym roku szkolnym. 

8. Kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia może być każdy uczeń posiadający  

co najmniej dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce. 
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ROZDZIAŁ 9 

ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 9 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach 

demokratycznych, równych i tajnych przez uczniów szkoły. 

2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są ogłaszane przez dotychczasowego 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły, bądź osobę wyznaczoną 

przez dyrektora najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego, z jednoczesnym 

podaniem daty wyborów na opiekuna Samorządu. 

3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie później niż do 30 

września każdego roku szkolnego. 

4. Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły 

który zgłosi się jako kandydat na członka Rady Samorządu Uczniowskiego do osoby 

odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów w danym roku szkolnym, przedstawi 

swój program wyborczy w czasie kampanii wyborczej całej społeczności szkolnej  

i uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

5. Zgłoszenie kandydatury ma formę pisemną i należy je dostarczyć 

do osoby organizującej wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w danym roku 

szkolnym.  

1) Zgłoszenie powinno zawierać:  

b) imię i nazwisko kandydata, 

c) klasę z oddziałem, 

d) program wyborczy, 

e) jedno zdjęcie przedstawiające jedynie kandydata, bez osób trzecich. 

 

6. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 5. osoba 

odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów ma prawo do nieuwzględniania tego 

ucznia na liście kandydatów. 

 

7. Poszczególni kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej,  

tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów z zachowaniem 

wysokiej kultury. 

1) Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów w szkole określa formę, czas 

i miejsce danej akcji promującej kandydatów, po ówczesnych konsultacjach  

z kandydatami oraz Dyrektorem szkoły, a także udziela pomocy kandydatom  

w kwestiach organizacyjnych. 

8. Kampania wyborcza kandydata rozpoczyna się w dniu zgłoszenia u osoby 

odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie wyborów i kończy się w dniu 

poprzedzającym wybory. 

 

9. W dniu wyborów zabrania się prowadzenia działań w ramach kampanii wyborczej. 

1) Złamanie ciszy wyborczej, o której mowa w ust. 8 skutkuje wykluczeniem 

kandydata z uczestnictwa w wyborach w danym roku szkolnym, w którym 

dopuścił się on tego czynu, w tym wyborach uzupełniających. 
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ROZDZIAŁ 10 

KOMISJA WYBORCZA 

 

§ 10 

 

 

1. Przez Komisję Wyborczą, zwaną dalej Komisją, należy rozumieć wybranych uczniów 

niekandydujących do Rady Samorządu Uczniowskiego, ale koordynujących wspólnie  

z organizatorem wyborów ich prawidłowy przebieg. 

2. Każda klasa wyznacza jednego przedstawiciela jako członka Komisji Wyborczej. 

1) Wybór przedstawiciela nadzoruje wychowawca klasy i przekazuje informację  

o jego wyniku osobie organizującej wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przewodniczącym Komisji jest osoba wyznaczona przez dyrektora, bądź wyłoniona 

drogą losowania spośród wszystkich członków Komisji. 

4. Do drugiego dnia roboczego po wyborach Komisja zlicza oddane głosy na 

poszczególnych kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekuna 

Rady i sporządza protokół powyborczy. 

1) Protokół musi zawierać informację o: 

a) liczbie uprawnionych do głosowania uczniów, 

b) liczbie oddanych głosów ogółem, 

c) liczbie głosów ważnych, 

d) liczbie głosów nieważnych, 

e) liczbie głosów nieoddanych, 

f) liczbie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 

g) dacie wyborów i roku szkolnym, 

h) imionach i nazwiskach osób kandydujących do Rady Samorządu 

Uczniowskiego, 

i) nazwę klasy i oddziału, do której należą kandydaci, o których mowa w ust. 4 

pkt. 1 lit. h, 

j) imionach i nazwiskach nauczycieli kandydujących na stanowisko opiekuna 

Rady Samorządu Uczniowskiego z tytułem zawodowym lub naukowym, 

k) wyniku wyborów i przydzielonych funkcjach, 

l) imionach, nazwiskach  członków Komisji Wyborczej, a także klasach do 

jakich przynależą. 

 

5. Za zgodą dyrektora liczenie głosów odbywa się pod jego nadzorem w jego gabinecie, 

bez udziału osób trzecich, w tym pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych  

w wybory lub kampanię wyborczą poszczególnych kandydatów. 

1) Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie w danym czasie liczenia głosów w jego 

gabinecie w jego obecności, dyrektor wyznacza osobą odpowiedzialną za 

nadzór nad liczeniem głosów i udostępnia inne pomieszczenie na terenie 

szkoły w celu przeprowadzenia tej procedury. 

 

6. Protokół powyborczy wraz z kartami do głosowania przewodniczący Komisji 

Wyborczej umieszcza w kopercie, która zostaje otwarta w dniu ogłoszenia wyników 

wyborów w formie określonej przez dyrektora szkoły. 

7. Do czasu ogłoszenia wyników koperta zawierająca protokół powyborczy jest 

zabezpieczona w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora, znajdującym się na terenie 

szkoły. 

8. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej lub jeden z jej 

członków. 
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1) W przypadku nieobecności wszystkich członków Komisji Wyborczej w dniu 

ogłoszenia wyników, przedstawia je dyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

 

9. W dniu wyborów Komisja otrzymuje od organizatora wyborów karty do głosowania  

w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły w danym roku 

szkolnym oraz listę z imionami i nazwiskami uczniów uprawnionych do głosowania. 

 

10. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona oraz klasy 

uczniów kandydujących do Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

11. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona nauczycieli 

kandydujących na stanowisko opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 11 

TRYB I PROCEDURY PRZY GŁOSOWANIU 

 

§ 11 

 

1. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły. 

2. Do głosowania uprawniony jest każdy uczeń szkoły posiadający ważną legitymację 

szkolną oraz pełnię praw uczniowskich: 

1) W przypadku braku ważności legitymacji lub nieposiadaniu jej w dniu 

wyborów, tożsamość ucznia może potwierdzić organizator wyborów, 

wychowawca klasy, do której uczeń należy lub dyrektor szkoły. 

2) Wyboru kandydata dokonuje się  przez postawienie na karcie do głosowania 

znaku „X” przy jednym z nazwisk. 

a) Wybór, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 dotyczy zarówno wyboru członka 

Rady Samorządu Uczniowskiego szkoły, jak i opiekuna Rady. 

b) Postawienie więcej niż jednego znaku „X” unieważnia oddany głos. 

3. Po dokonaniu wyboru, głosujący wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności 

Komisji Wyborczej oraz organizatora wyborów czuwającego nad ich przebiegiem. 

4. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza, liczy głosy i  sporządza protokół 

powyborczy, o którym mowa w  §10 ust.6. 

5. Głos danego ucznia jest nieważny, jeżeli wyboru nie dokonano wg procedur 

określonych Regulaminie Samorządu. 

 

 

Rozdział 12 

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 12 

 

 

1. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie wybrani w drodze 

głosowania, o którym mowa w § 9. 

2. Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości w formie określonej przez 

dyrektora szkoły najpóźniej do 14 dni po ich przeprowadzeniu. 

3. Pierwsze zebranie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun Rady. 



str. 15 
 

4. Na pierwsze spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego opiekun zaprasza dyrektora 

szkoły. 

5. Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna działalność w dniu ogłoszenia 

wyników wyborów, a jej kadencja kończy się z ostatnim dniem w roku szkolnym 

określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 

 

Rozdział 13 

Unieważnienie wyborów 

 

§ 13 

 

 

1. Wybory mogą być unieważnione przez dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia 

sfałszowania wyników głosowania lub innych nieprawidłowości podczas kampanii 

wyborczej lub dnia wyborów, o czym informuje wszystkich uczniów i nauczycieli. 

1) Odwołanie od wyniku wyborów z uzasadnieniem może wnieść każdy uczeń 

szkoły w terminie do 5 dni roboczych od czasu przeprowadzenia wyborów. 

 

 

Rozdział 14 

Odwołanie członka  Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 14 

 

1. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać na wniosek większości 

członków Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego, pozostałych członków Rady 

Samorządu Uczniowskiego, opiekuna Rady, Rady Pedagogicznej, jeżeli  

szczególności narusza Statut szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie 

wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoje prawa, 

niszczy dobre imię szkoły i Samorządu Uczniowskiego. 

1) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 kierowany jest przez zainteresowane strony do 

dyrektora szkoły, który po rozpatrzeniu wniosku może podjąć decyzję  

o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających na zasadach ujętych w Regulaminie 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można również odwołać z pełnienia jego 

funkcji po uzyskaniu większości głosów wśród społeczności uczniowskiej  

w głosowaniu równym i tajnym. 

3. W wypadku usunięcia członka Rady ma on prawo odwołać się do Rzecznika Praw 

Ucznia lub dyrektora szkoły w ciągu 7 dni roboczych od czasu ogłoszenia wyniku 

głosowania w jego sprawie. 

4. Członek Rady może sam zrezygnować z działalności w Radzie kierując wniosek do 

dyrektora szkoły i/lub za pośrednictwem opiekuna, w formie ustnej lub pisemnej  

z uzasadnieniem po uprzedniej konsultacji z opiekunem Rady. 

1) Dyrektor po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4. może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 
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Rozdział 15 

Zebrania Rady Samorządu 
 

§ 15 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego działa kolegialnie. 

2. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub opiekun Rady. 

3. Zebrania Rady i jej postanowienia są protokołowane w księdze protokołów i uchwał 

archiwizowanej w formie elektronicznej. 

4. W zebraniach mają prawo uczestniczyć pozostałe organa szkoły w formie nie 

zakłócającej prac Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

Rozdział 16 

Dokumentacja Rady Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 16 

 

1. Archiwum dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego, zwanym dalej archiwum, 

zawiera: 

 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

2) plan pracy Rady Samorządu; 

3) księgę protokołów i uchwał; 

4) sprawozdania ze swojej działalności; 

5) wnioski, opinie i pozostałą dokumentację Rady. 

 

2. Archiwum dokumentów Rady Samorządu Uczniowskiego szkoły prowadzone jest  

w wersji elektronicznej. 

 

3. O podjętych decyzjach Rada Samorządu Uczniowskiego powiadamia pozostałe 

organa szkoły za pośrednictwem opiekuna. 

1) Opiekun przekazuje kopie protokołów i uchwał do dyrektora szkoły. 

 

 

Rozdział 17 

Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 17 

 

1. Opiekunem Rady może zostać każdy nauczyciel prowadzący dowolne zajęcia 

edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu 

Wielkim. 

2. Samorząd ma prawo wyboru opiekuna Rady. 

3. Kandydatów na funkcję opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego wyznacza 

przewodniczący Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii pozostałych jej członków.  

1) Rada Pedagogiczna wyznacza co najmniej dwóch kandydatów. 

 

4. Wybory nowego opiekuna odbywają się równolegle z wyborami do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

a) Głosowanie i wybór opiekuna odbywają się na zasadach określonych w § 9. 
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5. Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który w głosowaniu 

uzyskał największą liczbę głosów. 

6. Nowy opiekun Rady rozpoczyna swoją działalność w dniu ogłoszenia wyników 

wyborów. 

7. W sytuacjach losowych opiekun może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji 

kierując wniosek do dyrektora szkoły. 

8. Opiekun może zostać odwołany ze swojej funkcji na wniosek Zgromadzenia 

Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły. 

1) Przedłożenie wniosku podczas zebrania Zgromadzenia Samorządu 

Uczniowskiego musi być poparte 75% głosów oraz merytorycznym 

uzasadnieniem. 

 

2) Wniosek z merytorycznym uzasadnieniem o odwołanie opiekuna z jego 

funkcji składa dyrektorowi w formie pisemnej przewodniczący Rady 

Samorządu Uczniowskiego w terminie 10 dni roboczych od głosowania nad 

odwołaniem opiekuna. 

 

9. W uzasadnionych przypadkach opiekuna Rady może powołać dyrektor szkoły. 

1) Wybór opiekuna określony w ust. 8 jest tymczasowy, a jego kadencja w okresie 

przejściowym trwa do oficjalnych wyborów uzupełniających na to stanowisko, nie 

dłużej niż 30 dni roboczych. 

2) Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna w okresie przejściowym ma prawo 

kandydować w wyborach uzupełniających. 

a) Głosowanie przebiega na zasadach określonych w § 9. 

b) Za przeprowadzenie wyborów uzupełniających jest odpowiedzialna osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

 

 

§ 18 

ZADANIA OPIEKUNA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

1. Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego w szczególności: 

 

1) czuwa nad całokształtem prac Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2) współpracuje z organami szkoły, 

3) pomaga Radzie we współtworzeniu wizerunku organów Samorządu,  

4) pomaga Radzie w podejmowaniu nowych wyzwań i decyzji, 

5) sprawuje nadzór merytoryczny i formalno-prawny w pracach Rady, 

6) sprawuje pomoc przy tworzeniu lub wprowadzaniu zmian w Regulaminie Samorządu 

Uczniowskiego 

7) pomaga w przygotowaniach wydarzenia kulturalnego, rozrywkowego, za które jest 

odpowiedzialna Rada Samorządu Uczniowskiego, co ujęte zostało w Planie Pracy 

Szkoły, 

8) organizuje wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz na stanowisko opiekuna 

Rady Samorządu Uczniowskiego, chyba, że dyrektor szkoły postanowi inaczej lub 

gdy nauczyciel nie kontynuuje pracy w szkole, 

9) przekazuje informacje o działaniach i planach Rady Samorządu Uczniowskiego 

dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej podczas jej zebrania, 

10) zwołuje pierwsze zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego, 

11) wspiera uczniów w kształtowaniu demokratycznych postaw prospołecznych, 

12) wspiera o proces nauczania praworządności wśród uczniów, 



str. 18 
 

13) wspiera działalność charytatywną prowadzoną przez Radę Samorządu Uczniowskiego 

oraz koło wolontariuszy. 

 

 

ROZDZIAŁ 18 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZY 

 

§ 19 

 

1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić szkolne koło wolontariuszy. 

 

3. Szczegółowe zasady działania wolontariatu szkolnego, w szczególności jego cele  

i kompetencje określa regulamin koła wolontariuszy, który stanowi odrębny dokument. 
4. Cele i założenia koła wolontariuszy, to w szczególności: 

 

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp. 

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, 

niewolnicza praca dzieci itp.; 

9) promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

 

 

5. Opiekunem koła wolontariuszy jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji 

wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

 

6. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

 

7. Szkolne Koło Wolontariuszy pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje 

oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

 

8. Szkolne Koło Wolontariuszy wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy  

i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia 

w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą 

potrzebujących.  

 

9. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 

podsumowujących. 

 

10. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. 
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ROZDZIAŁ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 20 
 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego  

w Bożympolu Wielkim wchodzi w życie w dniu ogłoszenia wyników głosowania nad 

tym regulaminem. 

2.  Traci moc dotychczasowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 


