
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku 

 
opracowany na podstawie art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) oraz Statutu Szkoły. 

 
Wstęp 
Zasady regulaminu zostały opracowane przy udziale uczniów i nauczycieli na podstawie przepisów prawa 

oświatowego i Statutu Szkoły.   

Regulamin Samorządu określa organizację, zasady pracy, formy i zakres działania oraz kompetencje SU.  

Zasady, jakimi kierujemy się to: 

- poszanowanie praw ucznia, jego potrzeb, tolerancji wobec jego przekonań, 

- szacunek dla pracy, 

- rzetelność, aktywność, samodzielność , 

 - poszanowanie tradycji narodowych i ogólnokulturowych, 

- tworzenie tradycji naszej szkoły. 
 

Art. 1. Organy Samorządu Uczniowskiego 
1.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas 1 – 8. 

1.4. Działalność Samorządu Uczniowskiego wyznacza regulamin. 

1.5. Samorządowi Uczniowskiemu przewodzi Przewodniczący SU.  

1.6. Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą: przewodniczący SU, zastępca przewodniczącego SU, 

sekretarz SU, opiekun SU. 

1.7. Samorządy klasowe są 2 – 3 osobowe.  
 

Art. 2 Wybory Samorządów klasowych 
2.1. Samorządy klasowe wybierane są we wrześniu na okres roku szkolnego.  

2.2. Od kandydatów wymagany jest program działania. 

2.3. Wybory winny być demokratyczne i równe, dokonywane przez uczniów. 
 

Art. 3 Wybory Samorządu Uczniowskiego 
3.1. Wybory przygotowuje zawsze samorząd starej kadencji. 

3.2. Kadencja SU trwa jeden rok.  

3.3. Wybory SU muszą odbyć się do połowy października. 

3.4. Kandydować na przewodniczącego SU mogą wszyscy uczniowie klas 4 -6, którzy cieszą się zaufaniem 

rówieśników i mają dobrą opinię. 

3.5. Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie. 

3.6. Osoby biorące udział w wyborach przygotowują i prezentują na forum swój program wyborczy.  

3.7. Program działania może mieć formę ulotki lub plakatu (wywieszonego w wyznaczonym miejscu). 

4.8. Kampania  wyborcza  polega na apelach, debacie, dyskusji, konkursach, zabawach i innych 

zaakceptowanych przez dyrekcję , komisję wyborczą i opiekuna SU formach. 

4.9. W czasie kampanii nie można obrażać konkurentów, odnosić się do ich życia prywatnego, warunków 

materialnych i sytuacji rodzinnej. Stwierdzenie takich uchybień grozi odrzuceniem kandydata. 

4.10. Po kampanii wyborczej odbywa się tajne, demokratyczne i równe głosowanie w klasach. 



4.11. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja w składzie: Opiekun SU , przedstawiciele SU 

niekandydujący w wyborach. 

4.12. Prawo głosu ma cała społeczność uczniowska klas 4-6. 

4.13. Wybory wygrywają ci z kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

4.14. Ogłoszenie wyników na miejsce na apelu.  
 

Art. 5 Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
5.1. Opiekuna SU wybierają uczniowie  szkoły spośród Nauczycieli- kandydatów. 

5.2. Nauczyciele muszą wyrazić zgodę na kandydowanie i mieć 5 dni do namysłu. 

5.3. Jeśli więcej niż jeden nauczyciel wyraził zgodę na opiekę nad SU wybór odbywa się na drodze 

tajnego i równego głosowania.  

5.4. Do października SU musi poinformować społeczność uczniowską i dyrekcję, kto został opiekunem SU. 
 

Art. 6 Zasady pracy Organów Samorządu 
6.1. Samorządy klas działają w porozumieniu z Wychowawcami klas. 

6.2. Prezydium SU działa w porozumieniu z opiekunem SU i Dyrekcją oraz samorządami klas.  

6.3. SU Przestrzega w działaniu zasady  i dobre obyczaje. 

6.4. O swoich inicjatywach informuje Dyrekcję odpowiednio wcześniej, co najmniej 1 tydzień.  

Na dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy przewodniczący samorządu zawiadamia dyrektora 

szkoły, który z ważnych powodów może nie wyrazić zgody na organizowanie uroczystości czy dyskoteki. 

6.5. Opracowuje program działania na rok szkolny. Przedkłada do akceptacji Opiekunowi. 

6.6. Prezydium Samorządu ma prawo do inicjatywy w ustalaniu i dokonywaniu zmian w Regulaminie 

Uczniowskim. 

6.7. Za realizację programu Samorządu odpowiada cała społeczność Szkoły. 

6.8. Prezydium SU odbywa spotkania z dyrekcją szkoły, co najmniej 1 raz w semestrze. 

 

Art. 7  Formy i zakres działania 
7.1. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem interesów społeczności uczniowskiej i współgospodarzem 

szkoły. 

7.2. Jego zadaniem jest przygotowanie, przeprowadzenie imprez szkolnych, obrona interesów uczniów, 

współpraca z innymi organami szkoły. 

7.3. Samorząd Uczniowski reprezentuje szkołę, broni jej honoru, kultywuje tradycje. 

7.4. Samorząd działa w oparciu o plan pracy, który zatwierdza nauczyciel – opiekun. Roczny plan winien               

być zgodny z planem pracy szkoły. 

7.5. Samorząd Uczniowski podejmuje swoje decyzje i uchwały na posiedzeniach, na które może zapraszać 

nauczycieli i dyrekcję szkoły. 

7.6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia opinie i decyzje samorządu Dyrekcji szkoły               

lub Radzie Pedagogicznej. 

7.7. Rada Pedagogiczna może zawiesić decyzje Samorządu, jeżeli nie jest ona zgodna z prawem 

oświatowym  i narusza godność ucznia lub nauczyciela. 

7.8. Dwa razy w roku przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zdaje sprawozdanie z działalności SU 

wszystkim uczniom na apelu lub na tablicy ogłoszeń. 

 

 



Art. 8 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 
 

8. 1. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, 

2) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce  i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                                

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

3) współdecydowanie o: 

a) formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych, 

b) sprawach porządkowych - strój, obuwie, sposób spędzania czasu wolnego itp. 

c) systemie nagradzania i karania uczniów. 

4) Na wniosek dyrektora Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5) Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeśli jest ono 

sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

Postanowienia końcowe 

Treść każdego nowego zapisu winna być przegłosowana i przyjęta większością głosów Prezydium SU. 

O zmianach w regulaminie samorządu musi być powiadomiona dyrekcja i rada pedagogiczna. 

 

Regulamin obowiązuje od 10 października 2018r.  


