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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach 
 

Podstawa prawna: 

art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

z późn. zm.),  

§ 71-73 Statutu Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 

Dąbrowskiej w Katowicach  

 

I. Postanowienia ogólne  

§1. 

1. Samorząd Uczniowski jest wspólnym organem dla całej szkoły. 

2. W skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach wchodzą wszyscy uczniowie 

szkoły.  

II. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego  

§2. 

1. Samorząd Uczniowski może przedkładać organom szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami;  

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

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 gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących funcie opiekuna samorządu; 

7) przywileju uczniowskiego tzw. „szczęśliwe numerki” na zasadach określonych 

w Statucie Szkoły, 

2. Samorząd Uczniowski opiniuje w szczególności: 

a) propozycje dyrektora szkoły dotyczące dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, 

b) ustalone przez dyrektora szkoły za zgodą organu prowadzącego dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania 

zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty, 

c) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju, jeżeli Samorząd nie był wnioskodawcą, 
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d) wzór jednolitego stroju szkolnego ustalonego przez dyrektora szkoły 

po uzgodnieniu z radą rodziców, 

e) ustalenie przez dyrektora długości przerw międzylekcyjnych umożliwiających 

uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły, 

f) na wniosek dyrektora szkoły pracę nauczyciela podlegającego ocenie. 

3. Samorząd Uczniowski może wnioskować do dyrektora szkoły o wprowadzenie lub 

zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

4. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą odwołać się do dyrektora szkoły 

w formie pisemnej w imieniu ucznia, na którego została nałożona kara. 

5. Samorząd Uczniowski uczestniczy w konsultacjach z dyrektorem szkoły dotyczących 

wprowadzenia na terenie szkoły środków technicznych umożliwiających rejestrację 

obrazu (monitoring). 

6. Samorząd Uczniowski deleguje przedstawiciela do komisji rozpatrującej zgłoszone 

zastrzeżenia rodzica dotyczące trybu ustalenia rocznej oceny zachowania. 

7. W porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

 

III. Organy Samorządu  

§4. 

1. Pracami Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada, która składa się z dziesięciu 

członków, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, protokolanta 

i siedmiu członków.  

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą uczniowie reprezentujący oddziały od klasy 

czwartej wybrani w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

§5. 

1. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

a) Opracowanie we współpracy z radami oddziałowymi planu pracy samorządu 

uczniowskiego.  

b) Realizowanie planu pracy.  

c) Opiniowanie dokumentów szkolnych. 

d) Występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły zgodnie z kompetencjami. 

e) Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Samorządu 

Uczniowskiego wraz z wnioskami i rekomendacjami. 

f) Systematyczne zamieszczanie informacji o działalności na stronie internetowej 

szkoły w zakładce Samorząd Uczniowski. 

2. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego określa: zadania własne samorządu oraz 

zadania wynikające z planu pracy szkoły na cały rok szkolny.  

 

3. Do zadań przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego należy 

w szczególności: 

a) organizowanie zebrań Rady, 

b) przewodniczenie obradom, 
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c) organizowanie współpracy z radami oddziałowymi, 

d) współpraca z opiekunami Samorządu Uczniowskiego. 

§6. 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego może gromadzić środki finansowe pozyskane 

z dyskotek, aukcji prac uczniowskich, kiermaszy, zbiórki surowców wtórnych 

i pozyskując sponsorów.  

2. Zgromadzone środki przechowywane są na subkoncie Rady Rodziców lub książeczce 

SKO, a osobą upoważnioną do ich wypłaty jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

 

 IV. Wybory, kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego 

§7. 

Procedurę wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza 

Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej 

w Katowicach. 

§8. 

Nowo wybrana Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym zebraniu dokonuje 

spośród dziesięciu członków, w głosowaniu tajnym, wyboru przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego i wyznacza protokolanta. 

§9. 

1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok – od momentu ogłoszenia 

wyników wyborów RSU do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów do RSU 

w następnym roku szkolnym. 

2. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Samorządu Uczniowskiego, uczeń będący jego 

członkiem odejdzie ze szkoły, jego miejsce w Radzie zajmuje osoba, która w wyniku 

wyborów uzyskała kolejne miejsce co liczby otrzymanych głosów. 

3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Samorządu Uczniowskiego, ze szkoły odejdzie 

przewodniczący lub zastępca, członkowie Rady ponownie dokonują wyboru osoby na 

to stanowisko poprzez tajne głosowanie. 

 

V. Procedura usunięcia członka Rady Samorządu Uczniowskiego  

§10. 

1. Członek Rady może zostać usunięty z pełnionej funkcji z następujących powodów: 

a) rażącego naruszenia regulaminów szkolnych oraz zakazów zawartych 

w Szkolnym Systemie Dyscyplinarnym, 

b) nieangażowania się w pracę Samorządu Uczniowskiego i niewywiązywanie się 

z powierzonych zadań i obowiązków, 
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c) notoryczne uchylanie się od udziału w zebraniach Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

2. Wniosek o usunięcie ucznia z Rady Samorządu Uczniowskiego mogą złożyć: 

a) każdy z członków Rady Samorządu Uczniowskiego,  

b) opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,  

c) Dyrektor Szkoły, 

d) Rada Pedagogiczna.  

3. Decyzję o usunięciu ucznia z Rady Samorządu Uczniowskiego podejmuje Rada 

zwykłą większością głosów. 

4. Ucznia, który został usunięty z Rady Samorządu Uczniowskiego zastępuje uczeń, 

który w wyniku wyborów uzyskał kolejne miejsce co liczby otrzymanych głosów. 

 

VI. Procedura wyborów opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

§11. 

1. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wybierani są w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym.  

2. W wyborach opiekuna Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział uczniowie 

oddziałów od klasy czwartej.  

3. Kandydatem na opiekuna może być nauczyciel, który przepracował w szkole 

przynajmniej rok. 

4. Każdy oddział podczas zajęć z wychowawcą wskazuje spośród nauczycieli kandydata, 

którego proponuje na funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego.  

5. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo do zgłoszenia dwóch kandydatów na 

funkcję opiekuna.  

6. Nauczyciel może dobrowolnie zgłosić swoją kandydaturę do wyborów.  

7. Nauczyciel powinien wyrazić zgodę na kandydowanie na funkcję opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 

8. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów zajmuje się Komisja Wyborcza powołana 

spośród uczniów najstarszych oddziałów szkoły pod opieką wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły nauczycieli lub opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

9. Komisja Wyborcza w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły sporządza listę kandydatów 

oraz przygotowuje Karty do głosowania.  

10. Wybory opiekunów odbywają się jednocześnie z wyborami Rady Samorządu 

Uczniowskiego.  

11. Komisja Wyborcza informuje społeczność szkolną o terminie wyborów poprzez 

rozwieszenie plakatów i informacji w miejscach do tego wyznaczonych na terenie 

szkoły oraz podanie informacji przez wychowawców oddziałów.  

12. Komisja Wyborcza otrzymuje w Sekretariacie listę uczniów uprawnionych 

do głosowania.  
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13. Uczniowie uprawnieni do głosowania oddają dwa głosy na Karcie do głosowania 

stawiając dwa znaki X przy wybranych nazwiskach nauczycieli.  

14. Głos jest nieważny, jeśli głosujący postawi więcej niż dwa znaki X na Karcie 

do głosowania.  

15. Po zakończeniu głosowania Komisja oblicza głosy i sporządza protokół z przebiegu 

wyborów oraz ogłasza wyniki głosowania na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 

16. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostaje dwóch nauczycieli, którzy w wyniku 

głosowania otrzymają największą liczbę głosów.  

17. W przypadku otrzymania równej, największej liczby głosów przez kilku kandydatów, 

wyboru, dwóch spośród nich, dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego.  

18. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa dwa lata.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

§12.  

1. Propozycje zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą wnieść: rady 

oddziałowe, opiekunowie, Dyrektor oraz Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zmiany w zapisach mogą być wprowadzone na posiedzeniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

§13. 

Na dokumentację pracy Samorządu Uczniowskiego składają się:  

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

2) Ordynacja Wyborcza, 

3) Roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,  

4) Sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego,  

5) Protokoły wyborów RSU,  

6) Protokoły wyborów opiekunów Samorządu Uczniowskiego, 

7) Protokolarz zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęta w dniu 9 stycznia 2019 r. w wyniku 

głosowania powszechnego uczniów szkoły. 

W głosowaniu wzięło udział 353 uczniów 

• 319 uczniów było za przyjęciem Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

• 27 uczniów przeciw 

• 7 uczniów wstrzymało się od głosu. 

 

Katowice, dn. 9 stycznia 2019 r. 


