Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 218
Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. dz. U. z
2004r. Nr 256 poz. 2572) oraz art. 21 Statutu Szkoły
I.

Postanowienia wstępne
1. W szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie, zwanej dalej
Szkołą działa Samorząd Uczniowski klas I- VI, zwany dalej „ samorządem”.
2. Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność uczniowska.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami społeczności uczniowskiej.
4. Samorząd dzieli się na dwa równoprawne organy: Samorząd klas I- III i
Samorząd klas IV-VI.
5. Celem działania Samorządu jest:
1) uczenie się demokratycznych form współżycia społecznego,
2) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
3) uczenie się odpowiedzialności, rozumienie potrzeb innych, tolerancji i
wzajemnego zrozumienia.

II. Kompetencje Samorządu
1. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, które dotyczą realizacji
podstawowych praw uczniów, w szczególności obejmują one:
a) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
b) prawo redagowania i wydawania biuletynu informacyjnego, gazetki
szkolnej i prowadzenia tablicy ogłoszeń,
c) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,
d) prawo do sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie a własnymi potrzebami, w porozumieniu z
Dyrektorem Szkoły,
f) prawo do pomocy ze strony rady pedagogicznej poprzez opiekuna
samorządu,
g) prawo do regularnych spotkań z opiekunem samorządu,
2. Samorząd Uczniowski współdziała z organami szkoły w celu zapewnienia
właściwej organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki. Współdziała z
nauczycielami w zakresie rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
uczniów.
3. Organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności w szkole, w
środowisku rówieśniczym i rodzinnym. Rozstrzyga spory miedzy uczniami.
III. Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Organem reprezentującym Samorząd Uczniowski jest Rada
Uczniowskiego klas I-III oraz klas IV-VI.
2. Rady są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
3. Kadencja Rad Samorządu trwa 1 rok licząc od daty wyborów.
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4. Wyborów do Rad Samorządu dokonuje ogół uczniów poszczególnych klas w
drodze głosowania, we wrześniu.
4. Rada klas IV-VI wraz z opiekunami samorządów klas I-III oraz klas IV-VI
opracowuje Regulamin samorządu, uzgadnia jego treść z dyrektorem szkoły.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem
szkoły, jest wiążący dla obu organów samorządu.
6. Rada każdego z organów wspólnie z opiekunem opracowuje plany pracy
samorządu i realizuje je.
7. W skład Rad wchodzą wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą:
a) przewodniczący
b) zastępca przewodniczącego
c) przewodniczący sekcji
IV. Uprawnienia Rad Samorządu Uczniowskiego
1. Rady zgłaszają uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole oraz
mają prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego na wniosek dyrektora może wydać opinie na
temat pracy nauczyciela zgodnie z art. 6a pkt.5 Ustawy Karta Nauczyciela.
3. Przedstawiciel Samorządu uczestniczy w pracach komisji przeprowadzającej
postępowanie wyjaśniające i ustalającej ocenę zachowania zgodnie z art. 68
statutu szkoły.
4. Przedstawiciel samorządu uczestniczy w pracach Komisji opiniującej przyznanie
stypendiów za wyniki w nauce i wyniki sportowe.
5. Rady samorządu wnioskują do dyrektora o powołanie spośród swoich
V Organizacja pracy Samorządu
1. Spotkania opiekunów z przedstawicielami Samorządu odbywają się co najmniej raz w
miesiącu.
2. Przewodniczący poszczególnych sekcji informują o ustaleniach Samorządu
wychowawców i nauczycieli oraz współpracują z wszystkimi nauczycielami i
uczniami klas I-VI.
3. Decyzje Samorządu Uczniowskiego podejmowane są w czasie zebrań według
wcześniej ustalonego harmonogramu lub doraźnie w zależności od potrzeb.
VI Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekunowie samorządu uczniowskiego wybierani są przez Dyrektora Szkoły spośród
wszystkich nauczycieli Szkoły na wniosek rad samorządu.
2. Nauczycielowi powierzana jest funkcja opiekuna samorządu po wyrażeniu przez niego
zgody oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej w sprawie.
3. Opiekun samorządu:
a) wraz z radą samorządu opracowuje plan pracy samorządu, przedstawia go
dyrektorowi do zatwierdzenia i czuwa nad jego realizacją oraz całokształtem
prac samorządu,
b) pośredniczy między uczniami a radą pedagogiczną w wykonywaniu
statutowych zadań szkoły,
c) doradza i wspomaga inicjatywę uczniów,
d) pomaga w zorganizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, inicjuje i
prowadzi imprezy szkolne, w szczególności podejmowane z inicjatywy
uczniów,
e) inicjuje i w porozumieniu z dyrekcją szkoły prowadzi akcje charytatywne.

VII Rzecznik praw ucznia
1. Przy samorządzie uczniowskim działa Rzecznik Praw Ucznia, który stoi na straży
przestrzegania prawa, w tym szczególnie praw uczniów i dziecka.
2. Rzecznik praw ucznia wybierany jest spośród nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 218
im. M. Kajki przez ogół uczniów klas III-VI w wyborach bezpośrednich, tajnych i
równych. Wybory organizuje opiekun samorządu zgodnie z ordynacją wyborczą
stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.
3. Kadencja Rzecznika trwa 1 rok od daty wyborów.
4. Do zadań Rzecznika należy:
a) kontrola przestrzegania praw ucznia i praw dziecka na terenie szkoły,
b) zbieranie informacji od organów szkoły, uczniów oraz nauczycieli
dotyczących problemów uczniów,
c) przyjmowanie skarg, zażaleń, pochwał i wyróżnień,
d) rozstrzyganie sporów między uczniami, negocjacje w razie sporów uczniów
z nauczycielami, dyrekcją,
e) występowanie do dyrektora i wychowawców w sprawie pochwał, wyróżnień,
nagród dla uczniów,
f) występowanie do rady pedagogicznej w sprawach praw ucznia i praw
dziecka, przedstawianie interesów uczniów na forum rady pedagogicznej,
g) występowanie do rady pedagogicznej w sprawie zmian dokumentów
stanowiących prawo wewnątrzszkolne,
h) udział z ramienia rady pedagogicznej w opiniowaniu przyznania stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przyznawania pomocy socjalnej i
w innych sprawach dotyczących uczniów.
5. Rzecznik praw ucznia zobowiązany jest do zachowania tajemnicy powierzonych
spraw, szczególnie jeśli ich ujawnienie mogłoby naruszać prawa dziecka, ucznia,
jego godność osobistą lub naruszać dobre imię szkoły.
VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
1. Dokumentację samorządu stanowią:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b) plany pracy Samorządu składane do dyrektora najpóźniej w 7 dni po
wyborach do rad samorządu, jedną z części planów pracy powinien być
harmonogram imprez szkolnych organizowanych lub współorganizowanych
przez samorząd,
c) zatwierdzone przez dyrektora scenariusze imprez szkolnych organizowanych
przez samorząd,
d) składane do dyrektora dwa razy w roku (po każdym semestrze) sprawozdania
z działalności Samorządu,
e) roczne rozliczenie środków finansowych samorządu.
2. Za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji samorządu odpowiadają opiekunowie
samorządu.
IX. Środki finansowe Samorządu uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski pozyskuje środki finansowe w drodze :
a) sprzedaży biuletynów informacyjnych,
b) sprzedaży kart okolicznościowych,
c) darowizn Rady Rodziców i innych osób, firm, instytucji,
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d) loterii fantowych,
e) sprzedaży biletów wstępu na imprezy odpłatne organizowane przez
samorząd,
f) innych akcji zarobkowych prowadzonych przez samorząd.
Uzyskane fundusze przeznaczane mogą być na nagrody dla uczestników konkursów
organizowanych przez samorząd, organizowanie i dofinansowanie imprez, uroczystości
szkolnych. O wydatkowaniu środków decyduje rada samorządu wraz z opiekunem.
Samorząd, po uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem organizuje zbiórkę
środków na cele charytatywne.
Rocznego rozliczenia środków samorządu oraz rozliczenia środków zbierany6ch na
akcje charytatywne dokonuje komisja złożona z:
a) przewodniczącego samorządu lub innego ucznia pełniącego funkcję
przewodniczącego odpowiedniej sekcji (skarbnika),
b) opiekuna samorządu uczniowskiego,
c) pracownika księgowości.
Środki niewykorzystane w danym roku szkolnym przechodzą do dyspozycji samorządu
na rok następny.

X Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu Samorządu przed przyjęciem w drodze głosowania musi być
uzgodniona z dyrektorem szkoły.
2. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z
samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych.
3. Integralną częścią Regulaminu jest Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie.
4. Uzgodniony regulamin wraz z ordynacją wyborczą uchwala ogół uczniów klas III-VI w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Jego przyjęcie potwierdza podpisem
dyrektor szkoły.
5. Wszelkie zmiany do regulaminu przyjmowane są poprzez głosowanie z udziałem ogółu
uprawnionych uczniów lub ich przedstawicieli.

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 218
im. Michała Kajki w Warszawie
I. Zasady ogólne
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu.
2. Prawo do wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej, wszyscy
nauczyciele i wychowawcy szkoły.
3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok, licząc od dnia wyborów.
4. Członek Samorządu Uczniowskiego może być z niej wykluczony, jeśli jego
postępowanie jest sprzeczne z prawami i obowiązkami członka Rady Samorządu
Uczniowskiego.
II. Komisja Wyborcza. Zgłaszanie kandydatów.
1. Do przeprowadzenia wyborów opiekunowie SU powołują komisję wyborczą spośród
nauczycieli oraz uczniów w stosunku 2:1.

2. Komisja wyborcza ustala w porozumieniu z wychowawcami listę kandydatów. W
trakcie dokonania wyboru uczniowie zwracają uwagę na zaangażowanie w życie szkoły
i aktywny udział w życiu pozalekcyjnym oraz na cechy osobowe.
3. Umieszczenie na liście nazwiska ucznia wymaga wyrażenia przez niego zgody na
kandydowanie.
4. Kandydaci prowadzą „ kampanie wyborczą”, która rozpoczyna się dwa tygodnie przed
wyborami.
III. Głosowanie
1. Radę Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
2. Na karcie do głosowania znajdują się ( w kolejności alfabetycznej) imiona, nazwiska
kandydatów oraz informacje, z której klasy uczeń kandyduje.
3. Oddając głos obok nazwiska kandydata stawiamy znak „ X”
4. Głos jest ważny gdy znak X jest tylko obok jednego nazwiska.
5. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie kart do urny wyborczej.
IV. Ustalenie i ogłoszenie wyborów
1. Komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.
2. Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Ilość głosów uzyskanych przez ucznia decyduje o jego pozycji w Radzie Samorządu (
przewodniczący, zastępca, członkowie).
V. Odwołanie władz samorządu
1. Władze Samorządu mogą zostać odwołane na uzasadniony wniosek uczniów,
nauczycieli, Dyrektora Szkoły.
2. Powodem odwołania może być w szczególności:
- rezygnacja członka rady z pełnionej funkcji
- nienależyte wypełnianie przyjętych obowiązków
- naruszenie zapisów statutu szkoły.
3. O odwołaniu Rady Samorządu lub któregoś z jej członków decyduje dyrektor szkoły
w porozumieniu z opiekunem samorządu.
4. Odwołanie, odbywa się na zebraniu Rady Samorządu, o tym fakcie zawiadamia się
społeczność szkolną.
5. W przypadku odwołania jednego z członków rady, ucznia na jego miejsce powołuje
opiekun samorządu. W przypadku odwołania całej rady, ogłaszane są ponowne
wybory.

Ordynacja wyborcza Rzecznika Praw Ucznia
Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie
I. Zasady ogólne
1. Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się w ciągu 4 tygodni po wyborach
do Rady Samorządu, nie później jednak niż do 31 października.
2. Prawo do wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej, wszyscy
nauczyciele i wychowawcy szkoły.
3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa rok, licząc od dnia wyborów.

II. Komisja Wyborcza. Zgłaszanie kandydatów.
1. Do przeprowadzenia wyborów opiekunowie SU powołują komisję wyborczą
spośród nauczycieli oraz uczniów w stosunku 1:1.
2. Komisja wyborcza na podstawie ............... ustala listę wyborczą nauczycieli,
spośród których wybierany będzie Rzecznik.
3. Umieszczenie nazwiska nauczyciela na liście wyborczej wymaga jego zgody
na kandydowanie.
4. W trakcie dokonania wyboru uczniowie zwracają uwagę na:
a) .........
b) .........
III. Głosowanie
1. Rzecznika wybiera ogół uczniów klas III – VI w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
2. Na karcie do głosowania znajdują się ( w kolejności alfabetycznej) imiona,
nazwiska kandydatów oraz informacje jaką funkcję pełni nauczyciel w szkole.
3. Oddając głos obok nazwiska kandydata stawiamy znak „ X”.
4. Głos jest ważny gdy znak X jest tylko obok jednego nazwiska.
5. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie kart do urny wyborczej.
IV. Ustalenie i ogłoszenie wyborów
1. Komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.
2. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który otrzymał największą
liczbę głosów.
3. W razie takiej samej liczby głosów, głosowanie w terminie 7 dni zostaje
powtórzone.
4. Fakt wyboru nauczyciela na funkcję Rzecznika zostaje podany do wiadomości
dyrektora szkoły, uczniów, rodziców oraz Rady Pedagogicznej tuż po
ustaleniu wyniku wyborów.
V. Odwołanie Rzecznika Praw Ucznia
1. Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany na uzasadniony wniosek własny,
uczniów, rady pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły.
2. Powodem odwołania może być w szczególności:
a. rezygnacja nauczyciela z pełnionej funkcji,
b. naruszenie zapisów statutu szkoły,
c. nienależyte pełnienie przez niego funkcji.
3. O odwołaniu Rzecznika Praw ucznia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z
Radą samorządu uczniowskiego i opiekunem samorządu.
4. Odwołanie, odbywa się na zebraniu Rady Pedagogicznej, o tym fakcie zawiadamia się
społeczność szkolną.
5. W przypadku odwołania Rzecznika ogłaszane są ponowne wybory.
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