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Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Murowie

Regulamin zawiera rozdziały:
I. Postanowienia ogólne
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
IV. Kadencja władz
V. Sekcje
VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
VIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1.   Samorząd Uczniowski PSP w Murowie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.

2.   Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
3.   Samorząd   Uczniowski   jest   organizacją   niezależną,    a   jego   organy   są 

reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
4.  Zasady wybierania organów  Samorządu Uczniowskiego  określa regulamin 

wyborów, stanowiący załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
5.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem 

Szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

1.  Organami Samorządu są:
a.   Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, b. 
Rada Samorządu Uczniowskiego, c.  Zebranie 
Przewodniczących Rad Klasowych, d.  Rady Klasowe.

2.  Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 10 osób: a. 
przewodniczącego, b.   zastępcy przewodniczącego, c. 
sekretarza, d.  kronikarza, e.   skarbnika,
f.   przewodniczących      sekcji      powołanych      przez      Radę      Samorządu 

Uczniowskiego.
3.  O liczebności Rad Klasowych decydują samorządy klasowe



III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
a.   reprezentuje Samorząd Uczniowski,
b.  kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego,
c.   przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,
d.  przydziela zadania poszczególnym sekcjom,
e,   organizuje    współpracę   Rady   Samorządu   Uczniowskiego   z   Radami

Klasowymi.
Rada Samorządu Uczniowskiego: a.   podejmuje uchwały dotyczące głównych 
kierunków działań Samorządu

Uczniowskiego,
b.   uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego, c.   podejmuje uchwały w 
sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, d.  ustala i zatwierdza plan pracy 
Samorządu Uczniowskiego na dany rok

szkolny,
e.  kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego, f.   reprezentuje Samorząd 
wobec instytucji i organizacji działających w szkole

i poza nią,
g.   informuje o prawach i obowiązkach uczniów, h.  gromadzi środki finansowe dla 
realizacji celów statutowych, i.   w porozumieniu z opiekunem prowadzi 
ewidencję dochodów i wydatków,

przedstawia je raz w roku na zebraniu Przewodniczących Rad Klasowych, j. 
na wniosek Dyrektora Szkoły wydaje opinię dotyczącą pracy nauczyciela, k. 
współpracuje z przewodniczącymi klas. 1.   współpracuje z Rzecznikiem Praw 
Ucznia, m. prowadzi kronikę szkoły, n.  dokonuje wyboru opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego spośród kandydatów

wskazanych przez Dyrektora Szkoły. Zebranie Przewodniczących Rad 
Klasowych: a.  proponuje zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, b. 
uczestniczy w posiedzeniach Rady Samorządu Uczniowskiego z głosem

doradczym, c.  przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności finansowej 
Rady Samorządu

Uczniowskiego i przedstawia je ogółowi uczniów. Rady 
Klasowe:
a.  reprezentują klasę na zewnątrz,
b.   organizują życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie), c.   wraz z 
wychowawcą rozwiązują wewnętrzne problemy klasy, d.  organizują pomoc 
koleżeńską przy udziale wychowawcy. Dyrektor zapewnia organom Samorządu 
Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale współpracuje z Radą poprzez 
opiekuna Samorządu.

IV. Kadencja władz

l.   Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa l rok szkolny. 2   Wybory Rady 
Samorządu Uczniowskiego odbywają się na przełomie maja i czerwca.
3.   Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez opiekuna Samorządu 

spośród uczniów klas VI.
4.  Przekazanie   władzy   nowej   Radzie   Samorządu   Uczniowskiego 

następuje podczas apelu kończącego rok szkolny.

V. Sekcje



1.   Do realizacji swych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje.
2.  Przewodniczący sekcji są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu

jawnym.   Tworzą  oni   swoje   3-4   osobowe   sekcje  w  oparciu   o  kontakty
uczniowskie. 5    Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę 

Samorządu w głosowaniu
jawnym. 4.   Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały 

rok) lub
nadzwyczajny (doraźny). 5   Przy powoływaniu sekcji 

należy precyzyjnie określić:
a.   nazwę sekcji,
b.   okres jej istnienia
c.   skład osobowy. •?   Członkiem sekcji może zostać 

każdy uczeń szkoły.

VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

l Opiekun Samorządu jest wybierany przez Radę Samorządu lub powoływany
przez Dyrektora Szkoły.

2. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
3 Pośredniczy między uczniami, a nauczycielami i dyrektorem.
4. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
5 Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
6 Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

l Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Zeszyt protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego.
3 Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego.
f Kromka szkoły.
6. Księga wpływów i wydatków.

VIII. Postanowienia końcowe

Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50%+1).
Zebrania   Rady   Samorządu   Uczniowskiego   zwołuje   przewodniczący   lub
opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin     jest     uchwalany     w     głosowaniu    jawnym     na     Zebraniu
Przewodniczących Rad Klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin   Samorządu   Uczniowskiego  jest   dostępny   wszystkim   uczniom
szkoły.
Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych w toku kadencji na wniosek
uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie Regulamin 

wyborów organów Samorządu Uczniowskiego



1    Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad 
ustalonych w danej klasie.

2   Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w oparciu o art. 55 Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 07.09.199Ir. oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2.1.     Wybory   Rady   Samorządu   Uczniowskiego   przeprowadza   Komisja 

Wyborcza składająca się z 6 uczniów klas VI i opiekuna Samorządu.
2.2.     Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
2.3.     Z głaszanie kandydatów:

a.    do  Rady  może  kandydować  uczeń  klas  III-V  zgłoszony  przez  dany 
Samorząd Klasowy,  który nie  miał  ocen niedostatecznych i  miernych  na 
półrocze, ma co najmniej  dobrą ocenę z zachowania i  wyraża  zgodę na 
kandydowanie,

b.   termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.
2.4.     Sposób przeprowadzenia wyborów:

a.   głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
b.  Komisja   Wyborcza   sporządza   listy   uczniów   uprawnionych   do

głosowania czyli z klas III-V. Na podstawie tych list wydaje karty do
głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście, c. 

wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania,
przy nazwiskach kandydatów znaczka „X", d.  głos jest nie ważny, jeżeli 

karta do głosowania jest zniszczona,
nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż 10 kandydatów, e. 

Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

2.5.     Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:
a.   obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po

zakończeniu głosowania,
b.   po  obliczeniu  głosów  Komisja  sporządza  protokół,  który  jest 

dokumentem  stanowiącym  dowód  przeprowadzenia  wyborów  i 
przedstawia go ogółowi uczniów,

c.   po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów 
przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są 
komisyjnie niszczone.

2.6      Członkami  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  zostaje  wybranych   10 
kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów: a.   w  przypadku 
uzyskania  przez  kandydatów  takiej   samej   liczby głosów,     zwiększa 
się     liczbę     członków     Rady     Samorządu Uczniowskiego,
b.  decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza. 

Przewodniczącego  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  wybierają członkowie 
Bady   Samorządu   Uczniowskiego   w   głosowaniu   tajnym,   a   pozostałych

icyinych w głosowaniu jawnym. jŁłendarium wyborcze Rady 
Samorządu Uczniowskiego:

Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych informuje uczniów o terminie i 
zasadach  przeprowadzania  wyborów  oraz  ustala  termin  zgłaszania 
kandydatów,
zgłaszanie kandydatur na członków Rady Samorządu Uczniowskiego, 
•staleme listy kandydatów i wywieszenie jaj na tablicy samorządu, powołanie 
Komisji Wyborczej, kampania wyborcza kandydatów, wybory, obliczenie głosów 
przez Komisję Wyborczą, ogłoszenie wyników wyborów, posiedzenie nowej 
Rady Samorządu Uczniowskiego, przypadkach nie  objętych niniejszym 
regulaminem  decyzje podejmuje ne Przewodniczących Rad Klasowych




