
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

Załącznik nr 3 do Statutu ZSO nr 4

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7

września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego
regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez

uczniów.

§ 1
Cele

1. Celem  samorządu  jest  kształtowanie  samodzielnego  i  świadomego  kierowania
swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania
się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do
ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

2. Realizacja  celów winna być  połączona z dbałością  o kształtowanie i  rozwijanie
patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie
jej tradycji.

§ 2
Zadania samorządu

1. Organizowanie  i  zachęcanie  całej  społeczności  uczniowskiej  do  należytego
spełniania obowiązków szkolnych.

2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i
potrzeb społeczności uczniowskiej.

3. Współdziałanie  z  dyrektorem  szkoły,  radą  pedagogiczną,  radą  rodziców  w
zapewnieniu  uczniom  należytych  warunków  do  nauki  i  udzielanie  pomocy
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4. Rozwijanie  zainteresowań  naukowych,  kulturalnych,  sportowych,  turystycznych,
organizowanie wypoczynku i rozrywki.

5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i

w środowisku uczniowskim.
7. Zapobieganie  konfliktom i  rozstrzyganie  sporów miedzy uczniami  oraz  między

uczniami i nauczycielami.
8. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem:
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a) wyrabianie potrzeb poznawczych,
b) wyzwalanie twórczej aktywności,
c) wdrażanie do samodzielnych poszukiwań,
d) zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru:

 odpowiedzialność,
 obowiązkowość,
 samodzielność,
 uczciwość,
 godność,
 wrażliwość,

e) wyrabianie nawyków i umiejętności:

 organizowania własnego czasu,
 samokontroli,
 pracy nad doskonaleniem własnej osoby,
 rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi,
 zachowania  swojej  indywidualności  przy  systematycznym  jej

doskonaleniu,
 samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
 prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,

f) wdrażanie do:

 życia w prawdzie,
 cenienia wolności i dobra,
 dostrzegania piękna świata,
 ćwiczenia woli,
 kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym,
 kształtowania własnego charakteru,
 kierowania się uczuciami wyższymi w kontaktach międzyludzkich.

g) Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami
uczniowskimi innych szkół.

h) W celu  wymiany  informacji  i  współdziałania  z  innymi  organami  spoza
szkoły  prezydium  może  zaprosić  na  swoje  posiedzenie  przedstawicieli
samorządów uczniowskich innych szkół.

§ 3

Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie
rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,  z jego treścią,  celem i
stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,
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b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie

właściwych  proporcji  miedzy  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. Jeżeli samorządu
uczniowskiego nie stać na wydawanie szkolnej gazety bądź z innych
powodów nie chce podjąć się jej wydawania, prezydium ma prawo do
zorganizowania gabloty, w której znajdowałaby się gazetka ścienna,

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz
rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
g) prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały,
h) prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w

porozumieniu z opiekunem samorządu,
i) prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady

pedagogicznej oraz rady rodziców,
j) prawo  do  udzielania  w  uzasadnionym  przypadku  poręczenia  za  ucznia,

któremu grozi kara dyscyplinarna,
k) prawo  powołania  sądu  koleżeńskiego  dla  rozstrzygania  sporów  i

konfliktów.

§ 4
Organy samorządu

1. Organami samorządu są:

a) prezydium samorządu uczniowskiego,
b) uczniowska rada klasowa.

2. Prezydium  opracowuje  plan  pracy,  który  powinien  być  rejestrem  prac  do
wykonania i załatwienia.

3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ
samorządu uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.

4. Posiedzenia  prezydium  może  organizować  zarówno  prezydium,  jak  i  opiekun
samorządu.

§ 5

Zasady  i  tryb  wyborów  rady  samorządu  uczniowskiego  zawiera  ordynacja
wyborcza (załącznik nr 1).

§ 6
Przepisy końcowe

Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia
realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej:
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a) szkoła powinna być  wspólnym dziełem nauczycieli  i  uczniów, w
której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie,
zaufanie  i  skuteczna  komunikacja  pomiędzy  uczniami  a
nauczycielami,

b) regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora
szkoły,

c) odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący prezydium rady
uczniowskiej,  przewodniczący  klas  i  przewodniczący  komisji
rewizyjnej,

d) oryginał  regulaminu  przechowuje  opiekun  samorządu
uczniowskiego,

e) regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.

Załącznik nr 1

Ordynacja wyborcza

Zasady wyborcze

Wybory do RSU w ZSO nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opierają się na zasadach:
równości, bezpośredniości, powszechności oraz tajności głosowania. 

 Równość polega na tym, że każdy uczeń posiada jeden głos, równy głosom innych uczniów.
 Bezpośredniość polega na tym, że każdy wyborca głosuje bezpośrednio na kandydata do

RSU.
 Powszechność polega na tym, że w wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSO nr

4 w Bydgoszczy.
 Tajność  głosowania  polega  na  tym,  że  każdy  ma  prawo  oddać  głos  z  zachowaniem

tajemnicy dokonanego wyboru. Głosy będą wrzucane do urn, na kartkach do głosowania
opieczętowanych pieczęcią szkoły.

Typowanie kandydatów na członków RSU

Kandydat może zgłosić się indywidualnie lub tez może byc zgłoszony przez zespół klasowy. Przez
tydzień po zgłoszeniu kandydatów trwa kampania wyborcza, podczas której poszczególne klasy i
kandydaci mogą prezentować przyszłych członków RSU. Kandydat i zorganizowany przez niego
Komitet  Wyborczy  są  zobowiązani  co  najmniej  do  opublikowania  w  widocznym  miejscu,
złożonego w Komisji Wyborczej, programu z charakterystyką sylwetki i ewentualne osiągnięcia w
działalności  klasowej  lub  samorządowej.  W  przypadku  nie  spełnienia  powyższego  wymogu
Komisja Wyborcza decyduje o nie umieszczeniu kandydata na liście. Kampania wyborcza może tez
polegać na intensywnych działaniach zgodnych z prawem, przepisami szkolnymi oraz przyjętymi
zwyczajami.
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Wyniki wyborów

Komisja Wyborcza oblicza wyniki wyborów. Do prezydium wybrane zostają kolejne 4 osoby, które
otrzymały największą ilość głosów z poszczególnych poziomów klasowych. Pozostali kandydaci
tworzą  sekcję  samorządową.  RSU   powołuje  ze  składu  prezydium  przewodniczącego
odpowiedzialnego  za  pracę  RSU,  który  powinien  zostać  zaakceptowany  przez  opiekunów
samorządu.

Odwołanie członków RSU oraz kooptacja nowych członków

Każdy  członek  RSU  może  być  w  ciągu  kadencji  odwołany,  w  przypadku  gdy  nie  wykonuje
właściwie  swoich  obowiązków.  Dotyczy  to  również  przewodniczącego.  Wniosek  o  odwołanie
przedstawia RSU lub opiekunowie samorządu. Rada zatwierdza go większością głosów. Na miejsce
odwołanych w trakcie kadencji członków RSU. Rada może kooptować innych członków spośród
uczniów  ZSO  nr  4  im.  Kazimierza  Wielkiego  w  Bydgoszczy,  dając  rękojmię  należytego
wykonywania  obowiązków  członka  Rady.  Osobę  dokooptowaną  do  RDU  powinni  zatwierdzić
opiekunowie samorządu. 

Technika głosowania

Głosowanie polega na zaznaczeniu krzyżyka na karcie wyborczej obok nazwiska osób, na które
oddaje  sie  głos.  Głosujemy  poprzez  wybranie  jednego  kandydata  spośród  każdego  poziomu
klasowego (1 z gim.,  1 z klas I, 1 z klas II,  1 z klas III). Oddajemy razem 4 głosy.  Kolejność
kandydatów na liście została ustalona według poziomów klasowych (w obrębie klas alfabetycznie).
W przypadku równej ilości głosów (kandydatów tych samych poziomów) do prezydium dostaje się
ten, kto zostanie wylosowany (tajnie) przez Komisję Losującą w obecności opiekuna samorządu i
Komisji Wyborczej. Wszelkie zastrzeżenia kandydaci mogą zgłaszać do opiekunów RSU. Skład
komisji wyborczej ustalają opiekunowie RSU.
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