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Regulamin Pracy Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 

Podstawa prawna:   

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.0 z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i 

trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i 

sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1066 ze zm.),  

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.).  

Za akty nadrzędne dla Regulaminu pracy Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich uważa się Statut Szkoły oraz zarządzenia wydane przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

I .CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z Opiekuna Samorządu, Przewodniczącego Rady 

Samorządu Uczniowskiego, jego dwóch zastępców oraz od 3 do 5 członków. 

Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem przedstawicielskim i wyrazicielem opinii wszystkich 

uczniów Liceum i Gimnazjum.  

Do rady Samorządu Uczniowskiego należą sprawy związane z pracą na rzecz szkoły nie zastrzeżone dla 

Dyrektora Zespołu Szkół lub innych organów szkoły. 

Rada Samorządu Uczniowskiego w szczególności: 

1. Reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej.  

2. Służy pomocą Dyrekcji szkoły. 

3. Współpracuje i korzysta z pomocy Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego. 

4. Dba o właściwy wizerunek Szkoły. 

5. Organizuje wewnętrzne (apele rozpoczynające i kończące Rok Szkolny, uroczystości rocznicowe, 

Dni Otwarte szkoły) i zewnętrzne (uroczystości państwowe obchodzone przez społeczność lokalną) 

życie szkoły. 

6. W porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół  zwraca się do Rady Rodziców o finansowanie 

przedsięwzięć związanych z rozwojem sekcji szkolnych działających na rzecz szkoły. 

7. Określa organizację i trybu swojej pracy.  

8. Podejmuje działania promujące samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia w 

grupie.  

9.  Kształtuje i rozwija szacunek wobec osób dorosłych, niepełnosprawnych i rówieśników.  

10.  Dba o poszanowanie własności osobistej i szkolnej oraz o wizerunek szkoły.  
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11. Rozwija poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

II. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów:   

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede wszystkim 

stawianymi wymaganiami.  

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania i karania 

uczniów.  

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  

4.  Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu.  

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.  

6.  Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.  

7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.  

8. Prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły.  

9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu 

oceniania.  

10. Prawo opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli.  

11. Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych.  

III. ZADANIA  RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

1. Przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków, opinii.  

2. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku.  

3.  Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz 

szkoły i środowiska.  

4.  Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowania, 

rozstrzyganie sporów między uczniami. 

5.  Organizowanie akcji charytatywnych. 

6. Dysponowanie funduszami SU, rozliczanie budżetu SU.  

7.  Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.  

IV.  PRZEWODNICZĄCY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1.      Reprezentuje  Radę Samorządu Uczniowskiego 

2. Kieruje pracami Rady Samorządu Uczniowskiego 

3. Koordynuje i kontroluje pracę Członków rady Samorządu Uczniowskiego na podstawie programu 

Rady Samorządu Uczniowskiego 

4. Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego 

5. Zwołuje zebrania Przewodniczących klas (trójek klasowych). 

6. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego przewodniczący wraz z członkami rady 

oraz w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego sporządza program swojej pracy i 

przedkłada go Dyrektorowi Zespołu Szkół do zatwierdzenia w ciągu miesiąca od rozpoczęcia 

kadencji Rady.  
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V. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas 

do Samorządów Klasowych (Trójki Klasowe).  

2.  W skład Rad Klasowych Samorządów wchodzą:  

przewodniczący Rady Klasowej,  

zastępca przewodniczącego Rady Klasowej,  

skarbnik 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z Opiekuna Samorządu, Przewodniczącego Rady 

Samorządu Uczniowskiego, jego dwóch zastępców oraz od 3 do 5 członków. 

4.  W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący Rad Klasowych SU.  

5. Nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun SU.  

6.  W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego 

członków.  

7.  Samorząd prowadzi dokumentację, do której należą: plan pracy, regulamin, kronika Magicznej 

skrzynki Samorządu Uczniowskiego, sprawozdania z posiedzeń rady Samorządu Uczniowskiego i 

inne dokumenty świadczące o rodzaju działalności Samorządu. 

8.  Dokumentację nadzoruje Opiekun SU.  

9. Regulamin SU jest uchwalany większością głosów na posiedzeniu RSU  

10. Spotkania SU odbywają się w zależności od potrzeb 

VI. WYBORY I KADENCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Wybory na Przewodniczącego Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego są  połączone z wyborem na 

Członków Rady Samorządu Uczniowskiego . Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się 

w głosowaniu tajnym. 

2. Przez bezpośredniość wyboru rozumie się prawo do głosu oddanego na kandydata, a nie na delegatów 

wybierających właściwego Członka Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przez powszechność wyboru rozumie się prawo dopuszczające do wyborów wszystkich uczniów Zespołu 

Szkół (czynne prawo wyborcze), którzy w dniu wyborów są członkami społeczności szkolnej. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest na okres jednego roku. 

5. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna się na uroczystym apelu z okazji ukończenia 

szkoły przez klasy maturalne. 

6. Kandydatem na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego (bierne prawo wyborcze), może być 

osoba, która spełnia następujące warunki: 

 Jest uczniem I, II Gimnazjum lub I, II  Liceum. 

 W ostatnim semestrze uzyskała ocenę z zachowania nie mniejszą, niż dobrą. 

7. Wybory na Przewodniczącego i Członków rady Samorządu Uczniowskiego zarządza Dyrektor na 

wniosek Opiekuna Samorządu Uczniowskiego nie później, niż na 30 dni przed upływem kadencji.  

8. W ciągu trzech dni od daty ogłoszenia przez Dyrektora Szkoły zarządzenia o wyborach na 

Przewodniczącego i Członków rady Samorządu Uczniowskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego 

powołuje 4 członków Szkolnej Komisji Wyborczej. 

9. Uczniowie powołani na Członków Komisji Wyborczej pozbawieni zostają biernego prawa wyborczego.  
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10. Szkolna Komisja Wyborcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej. 

11. W ciągu trzech dni od daty ogłoszenia przez Dyrektora Szkoły zarządzenia o wyborach na 

Przewodniczącego i Członków rady Samorządu Uczniowskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego 

ogłasza harmonogram kampanii wyborczej na tablicy ogłoszeń. Przy opracowywaniu harmonogramu 

kampanii wyborczej należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

1) 7 dni należy przeznaczyć na zgłaszanie kandydatów. Zgłoszenia dokonuje wyłącznie 

Przewodniczący danej klasy, z której wywodzi się kandydat. W przypadku gdy kandydat jest 

przewodniczącym, zgłoszenia dokonuje jego zastępca. Zgłoszenia może również dokonać sam 

kandydat lub grupa 15 uczniów społeczności szkolnej w formie pisemnej. 

2) 7-12 dni należy przeznaczyć na kampanie wyborczą. Wolno stosować różne formy agitacji 

przedwyborczej (plakaty, ulotki). Bezwzględnie nie wolno zaklejać, niszczyć oraz zrywać plakatów. 

Pracownicy szkoły nie mogą, a członkowie społeczności szkolnej, poza sztabem wyborczym danego 

kandydata w okresie kampanii powinni wstrzymać się od jakichkolwiek komentarzy oceniających 

pod adresem kandydatów. 

3) Dzień przed głosowaniem, jak i dzień wyborów są czasem ciszy wyborczej. Obowiązuje wówczas 

bezwzględny zakaz agitacji przedwyborczej aż do chwili zakończenia głosowania. W lokalu 

wyborczym obowiązuje zakaz komentowania, wyrażania opinii o kandydatach lub sugerowania 

innym wyborcom, na kogo mają zagłosować. 

12. Wybory przeprowadza się w lokalu wyborczym w czasie pierwszych 6 przerw lekcyjnych. 

13. Szkolna Komisja Wyborcza przygotowuje lokal wyborczy, urnę, karty do głosowania , które opatruje 

pieczątką samorządu oraz czuwa nad przebiegiem wyborów. 

14. Wyborcy głosują na kartach wyborczych i stawiają przy danym nazwisku kandydata, którego 

uważają za właściwego, krzyżyk. Dwa krzyżyki lub ich brak traktowane są jako głos nieważny. 

15. Przewodniczący Szkolnej komisji Wyborczej w ciągu 5 dni od daty przeprowadzonych wyborów 

sporządza protokół wyborczy i po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły zawiesza go na tablicy 

ogłoszeń.  

16. Zgodnie z zasadą większości względnej, za wybranego na Przewodniczącego Rady Samorządu 

Uczniowskiego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów. 

17. Za jego zastępców uważa się tych dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno po nim najwięcej 

ważnych głosów. 

18. Za członków Rady Samorządu Uczniowskiego uważa się wszystkich kandydatów, którzy 

przekroczyli próg 5 % ważnych głosów. 

19. W przypadku gdyby do wyborów stanęło mniej, niż 6 kandydatów lub z uwagi na 5 % próg 

wyborczy wyłoniono by mniej, niż 6 członków Rady Samorządu Uczniowskiego, wówczas 

Przewodniczący RSU  na zwołanym zebraniu przewodniczących klas zarządza przeprowadzenie 

pośrednich wyborów uzupełniających do RSU. 

20. Przewodniczący klas na zebraniu wyborczym przedstawiają kandydatów do wyborów 

uzupełniających do RSU. Liczba kandydatów do RSU musi być dwukrotnie większa, niż liczba 

miejsc nieobsadzonych w Radzie.  

21. Pośrednie wybory uzupełniające do RSU przeprowadza się pod nadzorem Przewodniczącego RSU, 

w głosowaniu tajnym z zasadą większości względnej. 

22. Złożenie ze stanowiska Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, jego zastępcy lub 

członka RSU może nastąpić jedynie na wniosek: 

1) Dyrektora lub V-ce Dyrektora Szkoły 

2) Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego 
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23. Najpóźniej w 14. Dzień od daty wpłynięcia wniosku o odwołanie Przewodniczącego SU, jego 

zastępcy lub członka Rady, zbiera się Rada Samorządu Uczniowskiego celem przegłosowania lub 

odrzucenia wniosku. Uchwała o odwołaniu zostaje przyjęta większością 2/3 głosów przy 5/6 

obecnych członków Rady. 

24.  W przypadku przyjęcia wniosku o odwołanie Przewodniczącego RSU lub jego zastępcy , 

przewodniczący lub jego zastępca zostaje złożony ze stanowiska, ale pozostaje członkiem Rady. 

25. W przypadku przyjęcia wniosku o odwołanie Członka RSU, Członek RSU zostaje złożony z funkcji 

Członka. 

26. W przypadku powtórnego wniosku o odwołanie Przewodniczącego RSU, jego Zastępcy lub Członka 

Rady w szkole przeprowadza się powszechne Referendum. Jest ono podstawą do podjęcia decyzji o 

odrzuceniu lub przyjęciu wniosku przez Radę SU. 

27. W przypadku odwołania Przewodniczącego RSU, funkcję Przewodniczące SU przejmuje jego 

zastępca, który w ostatnich wyborach uzyskał większą liczbę ważnych głosów. 

VII. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności SU.  

2.  Dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z Opiekunem.  

3. Fundusz Samorządu jest tworzony:  

- z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,  

- ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby 

prywatne.  

VIII. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO  

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach 

wymagających udziału pracowników szkoły.  

2.  Zapoznanie SU z programami szkoły i ze statutem.  

3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, w szczególności w 

WSO, statucie i innych.  

4.  Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU.  

5.  Przyjmowanie opinii, sądów, wniosków SU, podejmowanie merytorycznej dyskusji, zapraszanie 

przedstawicieli SU do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

6.  Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.  

7.  Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organami szkoły i organizacjami.  

8.  Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli są 

one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.  

IX. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Do obowiązków Opiekuna SU należy:  

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają udziału 

nauczycieli i Dyrektora szkoły.  

2.  Koordynowanie pracy SU.  

3.  Czuwanie nad gospodarką finansową SU.  

4. Pozyskiwanie członków Pocztu Sztandarowego Szkoły, angażowanie ich w uroczystości szkolne i 

pozaszkolne. 
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5. Czuwanie nad gospodarką finansową Funduszu Socjalnego Szkoły (20% dochodu uzyskanego z 

każdorazowego kiermaszu, organizowanego przez dana klasę, za wyjątkiem kiermaszy o 

charakterze charytatywnym. 

6.  Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i współpracy.  

7. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.  

8. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU.  

9. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.  

10. Kadencja Opiekuna trwa dwa lata.  

11.  Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska, zgodnie z ustanowioną ordynacją.  

X. UWAGI PRZEJSCIOWE I KOŃCOWE 

Regulamin Pracy Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich wchodzi w życie w 14 dniu od podpisania go przez Dyrektora szkoły, po wcześniejszej akceptacji 

Regulaminu przez Radę SU zwykłą większością głosów przy 5/6 obecnych Członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

 


