Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte
w Prabutach
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach
działa na podstawie:
− art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425,
− art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 roku,
− Statut Szkoły
− niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach
tworzą wszyscy uczniowie tejże szkoły.
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są Rady Samorządów Klasowych oraz Rada
Samorządu Uczniowskiego (ogólnoszkolnego). Organy samorządu uczniowskiego są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Rozdział II
Cele Samorządu Uczniowskiego
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz

partnerstwo w stosunkach z nauczycielem w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego

wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności

społecznej, poczucia bycia współgospodarzem szkoły.
Rozdział III
Prawa Samorządu Uczniowskiego
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.

1

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań.
4. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem.
6. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we

wszystkich sprawach szkoły (np. program wychowawczy, program profilaktyki),
w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów.
7. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział IV
Rada Samorządu Klasowego
1. Rada

Samorządu

Klasowego

jest

podstawową

formą

samorządności

młodzieży

w społeczności szkolnej, niezbędną do sprawnego funkcjonowania klasy.
2. Rada Samorządu Klasowego wybierana jest na pierwszej lekcji wychowawczej każdego roku

szkolnego spośród wszystkich uczniów klasy. Szczegółowe zasady wyboru określają:
wychowawca klasy i uczniowie danej klasy z zastrzeżeniem, że muszą one być równe, tajne
i powszechne.
3. W skład Rady Samorządu Klasowego wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego

oraz skarbnik, łącznicy z biblioteką.
4. Opiekunem Rady Samorządu Klasowego jest wychowawca danej klasy.
5. Prawa Rady Samorządu Klasowego:

1) Prawo reprezentowania klasy wobec władz szkolnych i samorządu uczniowskiego;
2) Prawo kandydowania członków Rady Samorządu Klasowego do Władz Rady Samorządu
Uczniowskiego;
3) Prawo do obrony spraw całej klasy jak i poszczególnych uczniów zgodnie z zapisami
regulaminu;
4) Prawo do współorganizowania z wychowawcą, dyrekcją, przedstawicielami rodziców
wycieczek, dyskotek lub innych imprez klasowych.
6. Obowiązki Rady Samorządu Klasowego:
1) Uczestniczenie (przynajmniej 1 członka Rady Samorządu Klasowego) w zebraniach Rady

Samorządu Uczniowskiego;
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2) Informowanie swojej klasy o przebiegu zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego oraz

realizowanie zadań zleconych na tymże zebraniu;
3) Wspomaganie

działań wychowawcy w zakresie promowania klasy na forum

ogólnoszkolnym.
7.

Wszelkie zmiany składu Rady Samorządu Klasowego są dopuszczalne, gdy poprze je
większość danej klasy i zaakceptuje wychowawca. O wszelkich zmianach powinien być
poinformowany Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego.
Rozdział V
Organy Samorządu Uczniowskiego

1. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a) Przewodniczący Szkoły - kieruje pracą Rady
b) Zastępca Przewodniczącego
d) Sekretarz
e) Przewodniczący zespołu dekoracyjnego
g) Łącznik z klasami
Samorząd Uczniowski występuje w dwóch pięcioosobowych zespołach na obie siedziby szkoły
z dwoma opiekunami Samorządu. Obydwa zespoły mają taki sam podział stanowisk
i ściśle ze sobą współpracują tworząc jeden Samorząd Uczniowski szkoły.
2. Klasowe Rady Uczniów w składzie:

a) Przewodniczący Samorządu Klasowego - bierze udział w spotkaniach Zarządu
b) Zastępca Przewodniczącego
c) Skarbnik
d) Łącznik z biblioteką
Rozdział VI
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego
1. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw ucznia.
Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
− Uchwalanie zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego;
− Opiniowanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego;
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− Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią;
− Opracowanie planu pracy Rady Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny

i czuwanie nad jego terminową realizacją;
− Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu dwa razy do roku za pośrednictwem

opiekunów Samorządu;
− Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie

szkoły;
− Podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami Rady Samorządu

Uczniowskiego;
−

Powoływanie zespołów zadaniowych w razie potrzeby;

− Pomaga w przygotowaniu i przebiegu uroczystości szkolnych i projektów edukacyjnych

w razie zgłoszenia takiej konieczności przez organizatora wydarzenia;
− Współpraca z Radą Rodziców w organizacji i zapewnieniu nagród za konkursy szkolne;
− Opiekunowie Samorządu mogą brać udział w zebraniach Rady Rodziców;
− Pomaga w rozwiązywaniu spraw dotyczących uczniów.

Przewodniczący Rady SU:
− reprezentuje Samorząd Uczniowski,
− kieruje pracą Rady SU,
− przydziela zadania poszczególnym przedstawicielom,
− organizuje współpracę Rady SU z Samorządami Klasowymi,
− jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas I– VIII
Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych.
Zastępca Przewodniczącego SU:
− wraz z Przewodniczącym reprezentuje SU,
− zastępuje Przewodniczącego SU w przypadku jego nieobecności,
− wraz z Przewodniczącym SU kieruje pracą Rady SU,
− jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów klas IV – VIII
Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych.
Sekretarz SU:
− wspomaga przewodniczącego i zastępcę,
− bierze aktywny udział we wszystkich działaniach SU,
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− pod kierownictwem opiekuna SU przygotowuje wnioski do Rady Pedagogicznej,
Dyrektora lub Rady Rodziców i przedstawia je odpowiednim osobom.
Przewodniczący zespołu dekoracyjnego:
− aktywnie uczestniczy w działaniach SU,
− jest odpowiedzialny za przygotowywanie plakatów informacyjnych
− pilnuje terminowego wykonania gazetek okolicznościowych na korytarzu szkolnym
przez wyznaczone klasy,
− odpowiada za dekoracje sali na dyskotekę i do tego może powołać zespół składający się z
uczniów nie wchodzących w skład SU.
Łącznik z klasami:
− aktywnie uczestniczy w działaniach SU,
− przekazuje informacje lub decyzje podjęte przez Radę SU klasom,
− jest w stałym kontakcie z Radami Klasowymi poszczególnych klas.
2. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz

współpracuje z Radą Samorządu poprzez opiekuna Samorządu.
3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
− prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;
− prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
− prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
− prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
− prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z
dyrektorem;
− prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu.
4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu

wolontariatu.
5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
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6. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy

członków.
Decyzje Samorządów Klasowych oraz Rady SU mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły, gdy
są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.
Rozdział VII
Zasady wyborów organów Samorządu Uczniowskiego
1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad

ustalonych w danej klasie.
2. Wybory Rady SU odbywają się w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia

07.09.1991r., art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 roku
oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
3. Wybory do SU przeprowadza Komisja Skrutacyjna złożona z 4 uczniów klas IV-VIII

i gimnazjalnych, powoływana przez opiekuna SU.
4.

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

5.

Zgłaszanie kandydatów:
a) do Rady może kandydować uczeń szkoły zgłoszony przez klasę, spełniający
następujące kryteria:
− jego ocena z zachowania nie może być niższa niż dobra,
− średnia ocen nie może być niższa niż 4.0.
b) zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata, jego podpis oraz zgodę
wychowawcy na kandydowanie i podpisy 10 osób go popierających,
c) termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.
d) z jednej klasy może być nie więcej niż 3 kandydatów lub odpowiednio mniej jeśli
w nowej Radzie SU znajdą się osoby z danej klasy z przedłużoną kadencją.

6.

Przydzielanie funkcji członkom Rady SU:
a) funkcja Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi, który uzyskał
największą liczbę głosów,
b) funkcja Zastępcy Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi, który uzyskał
drugi najlepszy wynik w głosowaniu,
c) pozostałe funkcje w Radzie SU przydzielane są przez opiekuna SU w porozumieniu
z kandydatami.
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7.

Sposób przeprowadzania wyborów:
− głosowanie odbywa się w wyznaczonym miejscu na korytarzu budynku szkoły na
przerwach od 8:45 do 13:45,
− komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania, na podstawie
których wydaje karty do głosowania,
− wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy nazwisku
kandydata.

8.

Termin wyborów ustala opiekun SU w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i ogłasza go
odpowiednio wcześniej.

9.

Każdy wyborca dysponuje dwoma głosami, które oddaje na wybranych przez siebie
kandydatów wpisując przy ich nazwiskach znak „X". Głosy oddawane są osobiście na
kartach wyborczych przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną. Na kartach wyborczych
muszą być wypisane nazwiska kandydatów oraz musi znajdować się tam pieczątka Rady
Samorządu Uczniowskiego lub pieczątka Szkoły. Na karcie należy zaznaczyć znakiem
„X” maksymalnie trzy nazwiska: kandydata na Przewodniczącego i kandydatów na
Zastępców Przewodniczącego. Głosy, które nie spełniają powyższych warunków są
uznane za nieważne.



Wyniki wyborów ogłoszone są przez Komisję Skrutacyjną po przeliczeniu głosów.
Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego zostają osoby, które uzyskały największą ilość
ważnych głosów. Jeżeli dwóch zwycięskich kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów,
wówczas na wniosek Komisji Skrutacyjnej zostaną przeprowadzone dodatkowe wybory
(najpóźniej do połowy października). Dzień wyborów dodatkowych będzie podany w specjalnym
komunikacie.
Istnieje możliwość pozostania na drugą kadencję uczniów wzorowo pełniących funkcje w SU w
roku poprzednim, oni wtedy zajmują najwyższe stanowiska w nowej Radzie SU.
Protokół wyborów pozostaje w dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego, zaś jego kopia
jest przekazana Dyrektorowi szkoły.
Rozdział VIII
Odwoływanie Władz Rady Samorządu Uczniowskiego
1. Odwołanie członka SU z pełnionej funkcji przed upływem kadencji następuje w
przypadkach:
− własnej umotywowanej rezygnacji
− odwołania członków SU z uzasadnionych przyczyn na wniosek Rady Pedagogicznej
7

− uzyskania w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcowo rocznej oceny
nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania
− zakończenia nauki w szkole
2. Członek SU może być odwołany przed upływem kadencji w przypadkach wymienionych
wyżej i ponadto na wniosek Rady Pedagogicznej w sytuacji nieprzestrzegania zasad i
obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
3. W momencie odwołania Przewodniczącego SU zostaje osoba, która po obecny
przewodniczącym, w wyborach otrzymała największą ilość głosów, a także po
wcześniejszych ustaleniach z opiekunem SU i Dyrektorem Szkoły, którzy mają decydujący
głos w tej kwestii.
Rozdział IX
Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego.
1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
2. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiany szkoły, itp.) automatycznie

przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
3. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji o 1 rok uczniowi, który wzorowo sprawował swoje

obowiązki w poprzednim roku szkolnym.
Rozdział X
Wybór Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego
1. Kadencja Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata.
2. Wybory na stanowisko Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się co dwa

lata podczas wyborów na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego i Zastępcę
Przewodniczącego.
3. Kandydatem na Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego może być wyłącznie

nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.
4. Wybory na Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w identyczny

sposób, co wybory na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego i Zastępcę
Przewodniczącego z tym, że wyborca otrzymuje dwie karty wyborcze: jedną z nazwiskami
kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, a drugą z nazwiskami
kandydatów na Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego.
5. W

przypadku

braku

kandydata

na

stanowisko

Opiekuna

Rady

Samorządu

Uczniowskiego, decyzje podejmuje dyrektor w porozumieniu z Radą Samorządu
Uczniowskiego.
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6. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
7. Rolą opiekuna jest:

a) doradzanie i pomaganie SU w realizacji jego zadań,
b) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.
Rozdział X
Dokumentacja pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
Dokumentacja działań Rady Samorządu Uczniowskiego tworzona jest na bieżąco. Dokumenty
(będące kartami imprez, protokołami) przekazywane są dyrektorowi, natomiast materiały będące
dowodami przeprowadzenia akcji, wykonania zadania pozostają w dokumentacji Rady
Samorządu Uczniowskiego.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie przyjmują regulamin SU i mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego.
2. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są opiekun SU i przewodniczący SU.
3. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Rada SU.
4. Wszystkie decyzje zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności połowy osób

uprawnionych do głosowania.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.
6. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunami SU.

9

