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REGULAMIN RADY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy 

 
 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jego organem 

przedstawicielskim jest Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego powoływana jest corocznie we wrześniu na 

drodze wyborów ogólnoszkolnych (tryb przeprowadzania wyborów określa 

odrębny punkt). 

 

3. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

a)wybrany w ogólnoszkolnych wyborach Zarząd RSU Szkoły Podstawowej im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 

- przewodniczący 

- zastępca 

- sekretarz 

- skarbnik 

- kierownicy sekcji (porządkowej, kulturalno-rozrywkowej, naukowo-

charytatywnej, sportowej) 

       b) zarząd RSU Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

- przewodniczący 

- zastępca 

- skarbnik 

c) pozostali kandydaci zgłoszeni przez klasy do pracy w RSU, 

d) przewodniczący klas. 

 

4. Celem Rady Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów oraz 

podejmowanie działań w ramach  statutowej działalności szkoły. 

 

5. Do zadań samorządu należy: 

- czuwanie, by przestrzegano  regulaminów szkoły, 

- udział w organizowaniu życia szkolnego, 
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- podejmowanie działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej, charytatywnej i 

rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły (w 

porozumieniu z dyrekcją), 

- sprawowanie opieki nad szkolnym radiowęzłem i sprzętem nagłaśniającym, 

- współprowadzenie mediów społecznościowych szkoły, 

- opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły, 

- opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, 

- przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii                 i 

potrzeb uczniów, 

- partnerstwo w stosunkach uczniów z Nauczycielami w realizacji 

wychowawczych zadań Szkoły 

- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów           i 

wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę 

i grupę 

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania 

- stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli                          i 

samodyscypliny, rozwijania zainteresowań uczniów 

- kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność 

szkolnego wolontariatu 

- reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed Dyrektorem, 

Radą Pedagogiczną, innymi organami 

- Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w 

posiadaniu RSU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież. 

 

6. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie RSU, które odbywa się 

raz w tygodniu. 

 

7. Zebrania nadzwyczajne zwołuje przewodniczący Rady Samorządu 

Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem na wniosek uczniów, opiekunów 

rady samorządu, rady pedagogicznej lub Dyrekcji Szkoły. 

 

8. Rady klasowe zgłaszają swoje problemy, propozycje i uwagi do Rady Samorządu 

Uczniowskiego, która je rozpatruje, podejmuje decyzje i przekazuje do realizacji 
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poszczególnym sekcjom. W kwestiach trudnych Zarząd RSU może zwracać się do 

Rady Pedagogicznej lub Dyrekcji Szkoły. 

 

9. Decyzje podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy Rady SU (listę obecności prowadzi sekretarz RSU). 

 

10. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub 

Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących: 

- treści i wymagań wynikających z programu nauczania, 

- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

- proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 

zainteresowań uczniów, 

- oceny zajęć pozalekcyjnych, 

- działalności organizacji uczniowskich 

 

11.  Członkowie RSU biorą udział w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących 

działalności pozalekcyjnej oraz innych w razie potrzeby. 

 

12. Uczniowie mają dostęp do wszystkich informacji dotyczących tematów, spraw i 

decyzji podejmowanych w czasie zebrań RSU. Informacje te w postaci tzw. 

"Zadań tygodnia" otrzymują wszystkie klasy, a ich omówienie następuje podczas 

godzin do dyspozycji wychowawcy klasy. 

 

13. Uczniowie mają prawo wyboru opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

14. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i opinii RSU. 

 

15. Uczniowie mają w określonych sytuacjach możliwość zgłoszenia „wotum 

nieufności” wobec członków władz RSU 

 

16.  Przy ocenie zachowania uwzględnia się czynny udział w pracach Rady 

Samorządu Uczniowskiego oraz dokonuje wpisu na świadectwie ukończenia 

szkoły. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RSU 

Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym (w wyjątkowych przypadkach 

jawnym), bezpośrednim, równym, powszechnym, proporcjonalnym: 

- nad prawidłowością przebiegu głosowania pieczę sprawuje troje lub czworo 

uczniów z najstarszej klasy szkoły podstawowej, nie będących kandydatami 

- klasy zgłaszają opiekunowi samorządu po dwie, trzy lub cztery kandydatury 

do RSU, wybrani uczniowie muszą mieć przynajmniej zachowanie dobre, 

- kandydaci biorą udział w kampanii wyborczej i zostają wpisani na listę, 

- prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas III – VIII SP i I-IV LO, 

- każdy uczeń zaznacza na karcie do głosowania maksymalnie cztery nazwiska, 

- na walnym zebraniu uczniowie z najwyższą liczbą głosów wybierają spośród 

siebie Zarząd RSU, 

- jeżeli wśród członków Zarządu LO jest dwóch lub więcej uczniów z klas 

rocznikowo najwyższych Zarząd RSU ma prawo powołać́ w ich miejsce 

nowych członków Zarządu. Takie uzupełnienie składu powinno odbyć się 

najpóźniej do końca kwietnia.  

2. Zarząd ma prawo odwoływania swych członków w przypadku rażącego 

zaniedbywania powierzonych obowiązków. 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

prawa oświatowego. 

4. Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 19 września 

2007 roku, ze zmianami z 13 września 2022 roku. 

                                             

 

                                                                       Opracowały: 

 

                                                                         Emilia Dopke 

Dorota Leśniowska  

Celina Neubauer 
 

Kamila Simon 

Michalina Zaworska 


