
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka 

w Rychtalu 
      Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami 

art. 55 oraz Ustawy – Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami ( 

jednolity tekst Dz.U. 1977r. , nr.56 poz. 375 ) art.6a ust.5  ,Ustawa prawo oświatowe Dz.U. 

2017.59 z dnia 11.01.2017 art.85 oraz statutu szkoły wprowadza się niniejszy regulamin  

 

1. Cele  Samorządu Uczniowskiego 
a) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partner-

stwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych. 

b) Samodzielne działanie uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 

c) Odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. 

d) Współudział w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych i sportowych. 

e) Integracja społeczności szkolnej. 

f) Inspirowanie do udziału w pracach społeczno-użytecznych na rzecz szkoły i środowiska. 

g) Dbanie o dobre imię i honor szkoły; kultywowanie i wzbogacenie tradycji szkoły. 

 

2. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego 
a) Reprezentowanie spraw uczniów naszej szkoły. 

b) Ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

c) Rozstrzyganie sporów między uczniami. 

d) W przypadku pojawienia się konfliktu: uczeń - nauczyciel zgłaszanie go przez opiekuna 

samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej. 

e) Opracowanie planu pracy Rady Uczniowskiej i jego realizacja. 

f) Przedstawienie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i 

opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności:  

 

 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawiany-

mi wymaganiami; 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propor-

cji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych za-

interesowań; 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-

wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumie-

niu z dyrektorem; 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować dzia-

łania z zakresu wolontariatu. 

 Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

 

 

Rozdział I 

 



      Ustanawia się Radę Samorządu Uczniowskiego, jako organ kierujący bieżącą działalno-

ścią samorządu uczniowskiego. Rada Samorządu Uczniowskiego podlega bezpośrednio 

zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako samorządowi uczniowskiemu. Zgromadzenie 

walne zwołane jest raz w roku szkolnym. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny. W skład Rady 

mogą wchodzić ; przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, kronikarz 

i rzecznik spraw uczniowskich.  

 

Rozdział II 

 
      Zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego określonych w rozdziale I 

 

§1 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Każdy uczeń ma prawo wybierania swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniow-

skiego. 

3. Każdy uczeń ma prawo uczestniczenia w walnym zebraniu społeczności uczniowskiej 

oraz w spotkaniach RSU. 

4. Każdy uczeń ma prawo do składania wniosków  i opinii podczas zebrań społeczności ucz-

niowskiej. 

 

§2 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów 

szkoły. 

2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas  

( obowiązkowo jeden przedstawiciel klasy). 

3. Przewodniczący Rady jest wybierany przez wszystkich uczniów w głosowaniu tajnym i 

równym. 

4. Kandydat na przewodniczącego musi uzyskać  50% głosów plus 1 głos. 

5. W przypadku, gdy kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów, przeprowadza się dru-

gą turę głosowania. 

6. Do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą 

liczbę głosów. 

7. Kadencja przewodniczącego RSU może trwać  2 (dwa) lata. 

8. Zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, kronikarz oraz rzecznik są wybierani 

spośród członków RSU.  

9. Kadencja RSU trwa 1 (jeden) rok. 

10. Wybory  przewodniczącego szkoły i do RSU odbywają się we wrześniu. 

11. Przewodniczący może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek RSU lub pi-

semny wniosek co najmniej 1/3 ogółu uczniów. 

12. Tryb odwołania przewodniczącego ustala RSU z opiekunem (bez przewodniczącego). 

 

Rozdział III 
Wewnętrzna struktura organów samorządu uczniowskiego. Tryb podejmowania 

uchwały 

 

§1 

 

1. Wewnętrzna struktura organów SU przedstawia się następująco: 

a) Walne zebranie społeczności uczniowskiej, 



b) Rada Samorządu Uczniowskiego, 

c) Przewodniczący RSU, 

2. Uchwały podejmowane są podczas zebrania walnego oraz podczas spotkań RSU zwykłą 

większością głosów. 

3. Organem wykonawczym jest przewodniczący RSU. 

4. Uchwały i wnioski zapisywane są w protokolarzu zebrań. 

 

 

§2 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego w celu sprawnego rozwiązywania, problemów i reali-

zowania zadań może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły (sekcje), których charak-

ter, liczba członków i sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie 

organu.  

2. Uchwały w zespołach zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków. 

 

Rozdział IV 
Ramowy plan działania poszczególnych organów samorządu uczniowskiego 

 

§1 

 

Ramowy plan działania walnego zebrania SU 

 

1. Wybór przewodniczącego szkoły. 

2. Zgłaszanie opinii i wniosków do pracy RU. 

3. Wybór opiekuna(ów) SU. 

4. Przyjęcie sprawozdania  i zaopiniowanie działalności finansowej RSU. 

 

§2 

 

Ramowy plan działania Rady Samorządu Uczniowskiego: 

1. Wewnętrzne wybory składu RSU. 

2. Opracowanie szczegółowego plany pracy RSU na dany rok szkolny. 

3. Przeprowadzenie pasowania  uczniów klas pierwszych. 

4. Ustalenie harmonogramu pracy „Gospodarza Szkoły”. 

5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów. 

6. Organizowanie spotkań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną. 

7. Organizowanie i przeprowadzenie rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego. 

8. Opieka nad sztandarem szkoły i pocztem sztandarowym. 

9. Praca związana z Patronem szkoły i tradycjami. 

10. Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora szkoły. 

11. Prowadzenie działalności finansowej. 

12. Prowadzenie działalności kulturalnej. 

13. Wydawanie gazetki szkolnej. 

14. Prowadzenie strony internetowej szkoły.  

15. Zgłaszanie opinii i wniosków do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej. 

16. Ustalenie harmonogramu dyżurów szkolnych. 

17. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu dyżurów uczniowskich. 

18. Ponoszenie współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 



19. Rozwiązywanie ewentualnych konfliktów między nauczycielami a uczniami. 

 

 

Rozdział V 
      Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela jeśli o taką opinię zwróci się dyrektor 

szkoły .  

      Opinia o pracy nauczyciela zostaje ustalona na podstawie anonimowej ankiety. Ankieta 

zostaje opracowana przez Radę Uczniowską przy pomocy opiekuna samorządu i dyrektora 

szkoły. Opiniować pracę nauczyciela mogą uczniowie, których uczy, bądź uczył wcześniej. 

 

Rozdział VI 

      Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy samorządu uczniowskiego 
 

§1 

1. Fundusze samorządu uzyskiwane są ze składek uczniowskich, które ustalone są co roku, 

ze zbiórki surowców wtórnych lub wpłat sponsorów. 

2. Wpłaty dokonywane do kasy samorządu, a kontrolę nad nimi ma skarbnik i opiekun sa-

morządu. 

3. Decyzje o wydatkowaniu funduszy może podejmować RSU. 

 

Rozdział VII 
Sposób przekazywania informacji oraz dokumentowania działalności organów SU 

 

§1 

1. Informacje i ogłoszenia RSU przekazywane są społeczności uczniowskiej poprzez przed-

stawicieli klas. 

2. Informacje i ogłoszenia RSU znajdują się w gablocie w korytarzu szkolnym. 

3. Informacje i ogłoszenia RSU mogą znajdować się także w gazetce szkolnej lub na stronie 

internetowej szkoły. 

 

§2 

1. Wszystkie zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odnotowywane są w dzienniku pro-

tokołów prowadzonym przez sekretarza Rady. 

2. Sprawozdania z działalności poszczególnych zespołów przedstawiane są podczas zebrań 

RSU i zapisywane w protokolarzu RSU. 

3. Prowadzona może być kronika szkolna. 

4. Prowadzony może być zeszyt apeli. 

 

Rozdział VIII 

WOLONTARIAT 

Głównym założeniem Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podsta-

wowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu jest aktywizowanie młodzieży w celu 

działań na rzecz środowiska lokalnego. 

1. Rada Wolontariatu wybierana jest na pierwszym posiedzeniu Rady SU. 

2. Zadania Rady Wolontariatu: 



 koordynacja zadań wolontariatu, m.in. przez diagnozowanie potrzeb społecz-

nych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły 

 opiniowanie propozycji działań zgłoszonych do realizacji 

 rekrutacja swoich członków 

 rozpoznawanie konkretnych potrzeb występujących w środowisku szkolnym 

 mobilizowanie uczniów oraz społeczności lokalnej do twórczego działania na 

rzecz wolontariatu 

 organizowanie i udzielanie różnych form wsparcia dla osób potrzebujących, in-

stytucji czy środowiska 

 promocja wolontariatu w szkole i poza nią 

 omawianie doświadczeń dotyczących działalności w wolontariacie (np. na 

stronie internetowej lub na forum szkolnym) 

 integracja środowiska szkolnego 

 kształtowanie obywatelskiej postawy odpowiedzialności za szkołę, społecz-

ność lokalną i ojczyznę 

3. Obszary działania wolontariatu: 

 Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa obszary: środowisko 

szkolne  

i środowisko pozaszkolne, które będą modyfikowane w zależności od pomy-

słów uczniów i potrzeb instytucji lokalnych. 

 Członkowie wolontariatu znają: obszary pomocy, zasady pracy i etyki działal-

ności wolontariuszy, prawa i obowiązki wolontariuszy. 

4. Prawa wolontariusza: 

 prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, 

 do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i po-

mocy  

w domu; 

 prawo do wsparcia ze strony koordynatora wolontariatu 

 prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy. 

 prawo do poinformowania o trudnościach, kosztach przejazdu związanych  

z wykonywaną pracą. 

 prawo do rezygnacji z pracy uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora 

wolontariatu. 

5. Obowiązki wolontariusza: 

 przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolonta-

riacie; 

 uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu; 

 wykonywać powierzone zadanie z kulturą i z zaangażowaniem; 

 respektować zasady Regulaminu Wolontariatu 

 

 

 

Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego jako jedyna reprezentacja ogółu uczniów szkoły ma prawo 

na partnerskich zasadach kontaktować się z władzami szkolnymi i innymi organami kolegial-

nymi działającymi w szkole w razie sytuacji konfliktowych, to jest w przypadku nierespekto-



wania ustawowych i statutowowych uprawnień samorządu uczniowskiego przez inne organa 

szkoły. 

 

 

 

Podpisano przez:  


