
1 
 

Regulamin  

Samorządu Uczniowskiego  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego  

w Gdańsku  
 

 

Podstawa prawna: 

1) art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn zm.). 

2) Statut Szkoły. 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku działa Samorząd Uczniowski 

będący organizacją wewnątrzszkolną zrzeszającą wszystkich uczniów szkoły,reprezentującą uczniów i 

wyrażającą ich opinie w sprawach nauczania i wychowania w szkole.  

§ 2 

1.Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest: 

a) wdrażanie demokratycznych zasad współżycia; 

b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i obywatelskich; 

c) kształtowania postaw przedsiębiorczych; 

d) rozwijanie odpowiedzialności i tolerancji; 

e) organizowanie życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 

2. Praca Samorządu koncentruje się na: 

a) organizacji działalności kulturalnej; 

b) organizacji imprez sportowych i rozrywkowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

c) organizacjiBudżetu Uczniowskiego. 

 

§ 2 

 Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Rodziców oraz Radzie Pedagogicznej wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

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

wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

e) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

Rozdział II 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 3 

Samorząd Uczniowski składa się z gospodarzy klas oraz wybranych przez ogół uczniów szkoły w 

tajnym głosowaniu: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, stanowiących Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 

§ 4 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a) reprezentuje samorząd wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i rady Rodziców; 

b) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego; 

c) organizuje współpracę SU z trójkami klasowymi. 

 

§ 5 

Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) opracowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, 

b) wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji, 

c) współpracuje z gospodarzami klas. 

§ 6 

SU działa w ramach sekcji stałych i doraźnych tworzonych w miarę potrzeb: 

a) stałe sekcje SU: 

 plastyczna; 

 organizacyjna. 

 

b) doraźne sekcje SU: 

 porządkowa; 

 informacyjna; 

 łączników bibliotecznych; 

 sanitarna. 

§ 7 

Zadania poszczególnych sekcji: 

a) sekcja plastyczna: 

 dbałość o tablicę SU; 

 przygotowanie pomieszczeń, w których odbywają się dyskoteki; 

 wykonanie plakatów okolicznościowych, życzeń, ogłoszeń itp.; 
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b) sekcja organizacyjna: 

 przygotowanie i przeprowadzenie akcji i projektów szkolnych; 

 przygotowanie wyborów; 

 organizacja apeli; 

 przeprowadzenie akcji charytatywnych. 

 

 

§ 8 

 

Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa l rok szkolny. 

 

§ 9 

Uczeń wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego może być z niego usunięty, jeśli: 

a) nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły, 

b) nie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział III 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 10 

 

Wybory opiekuna SU: 

a) przeprowadzone są w czerwcu; 

b) wyboru dokonują wszyscy uczniowie SP1 spośród tych nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na 

kandydowanie w wyborach; 

c) opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów; 

d) decyzję o wyborze opiekuna opiniuje Dyrektor Szkoły; 

e) w przypadku braku kandydatów opiekuna SU wyznacza Dyrektor Szkoły; 

f) opiekun pełni funkcję doradczą SU; 

g) opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i 

koordynatora działalności Samorządu; 

h) opiekun SU może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji; 

i) kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.  

§ 11 

Opiekun: 

a) czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego; 

b) pośredniczy między uczniami, a nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły; 

c) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

 

 

§ 12 

 

Opiekunma prawo veta w każdej podejmowanej przez SU decyzji jeżeli: 

a) jest sprzeczna z obowiązującym w szkole prawem; 
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b) jest niezgodna z przyjętymi normami społecznymi; 

c) nie służy dobru uczniów; 

d) jest przeciwna prawom ucznia. 

 

Rozdział IV 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 13 

 

Zasady wybierania i odwoływania władz Samorządu Uczniowskiego określa ordynacja wyborcza, 

opracowana i zatwierdzona przez ogół uczniów. 

 

§ 14 

 

 

1. Wybory odbywają się w czerwcu  każdego roku szkolnego: 

2. Wybory są: 

a) powszechne - każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu, 

b) równe - każdy uczeń ma jeden głos, 

c) bezpośrednie - każdy głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę, 

d) tajne - wybór jest anonimowy. 

3. Kandydować może każdy uczeń SP1. 

4. Okres zgłaszania kandydatów trwa 2 tygodnie od daty podania terminu wyborów. 

5. Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej przyjmuje przewodniczący SU i przekazuje je Komisji 

Wyborczej. 

6. Komisję Wyborczą powołuje Dyrektor Szkoły lub opiekun SU na wniosek ustępującego zarządu, 

podając skład do publicznej wiadomości. 

7. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz 2 członków. 

8. Komisję Wyborczą stanowią uczniowie szkoły, którzy nie kandydują w wyborach. 

9.Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

a) podanie listy kandydatów najpóźniej 2 tygodnie przed wyborami, 

b) przygotowanie kart wyborczych, 

c) przeprowadzenie głosowania, 

d) ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie, 

e) sporządzenie protokołu z głosowania. 

10.Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu. 

11. Każdy kandydat ma prawo doprowadzenia swej kampanii wyborczej, zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami, powołania sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie go promował. 

12. Kampania wyborcza kończy się na dzień przed wyborami, od tego momentu obowiązuje cisza 

przedwyborcza. 

13. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania oraz nazwiska               i 

imiona kandydatów w porządku alfabetycznym.  

14. Przewodniczącym SU zostaje osoba,  która otrzymała największą ilość głosów, a członkami Rady SU 

osoby, które uzyskały  kolejno najwyższe wyniki. 

15. Wyniki głosowania są ogłaszane przez Komisję Wyborczą następnego dnia po wyborach. 
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16.Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji. 

17.W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki 

przejmuje zastępca przewodniczącego SU. 

18.Członka Rady Samorządu Uczniowskiegomożna odwołać, jeżeli narusza regulamin SU lub nie bierze 

udziału w pracach SU. 

19.Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno 

największą liczbę głosów. 

20. W przypadku rezygnacji któregoś członka z pełnionej funkcji, do Rady wchodzi osoba z kolejną 

największą liczbą głosów. 

 

 

Rozdział V 

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 15 

 

Samorząd dokumentuje swoją działalnośćpoprzez: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) Plan Pracy Samorządu, 

c) Sprawozdania z działalności Samorządu. 

 

Rozdział VI 

 

Zasady organizowania dyskotek szkolnych 

 

§ 16 

 

SU na terenie szkoły może organizować dyskoteki szkolnejako formę zagospodarowania czasu 

wolnego uczniów: 

a) za organizację dyskotek szkolnych odpowiada SU wraz z opiekunami; 

b) godziny trwania dyskoteki ustala organizator w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły; 

c) nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wychowawcy i inni nauczyciele szkoły wyznaczeni przez 

Dyrekcję Szkoły; 

d) podczas dyskoteki obowiązuje obuwie zmienne i odpowiedni strój – zgodnie z zasadami 

panującymi w szkole; 

e) dyskoteki szkolne są odpłatne, cena biletu ustalona jest w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły; 

f) zyski z dyskotek w całości przechodzą na potrzeby SU, który decyduje o ich wydatkowaniu; 

g) w czasie dyskotek uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń; 

h) uczestnikami dyskotek mogą być aktualni uczniowie szkoły,zabrania się wprowadzania na teren 

szkoły w czasie dyskotek osób obcych; 

i) bezpieczny powrót ucznia do domu po dyskotece zapewniają rodzice; 

j) organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły podczasodbywającej się 

dyskoteki rzeczy wartościowe (telefony, portfel itp.); 

k) straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywają rodzice uczniów,którzy je spowodowali; 

l) za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego po dyskotece odpowiedzialni są organizatorzy; 

m) w czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające życiu lub 

zdrowiu uczestników; 

n) na zabawę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych 

przedmiotów (noże, butelki, kije itd.); 
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o) wychowawca po konsultacji z SU ma prawo zakazać udziału w dyskotece, gdy uczeń łamie 

obowiązujące w szkole regulaminy; 

p) konsekwencją nagannego zachowania ucznia na dyskotece jest zakaz udziału w kolejnej; 

q) wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z powyższymi postanowieniami na 

początku roku szkolnego. 

 

Rozdział VII 

 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

Wszystkie decyzje podejmowane są -  po przeanalizowaniu propozycji - większością głosów SU. 

Decyzje podejmowane przez SU zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

§ 18 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicówz 

Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

§ 19 

Regulamin jest uchwalany przez członków Samorządu Uczniowskiego. 

§ 20 

Regulamin SU wchodzi w życie z dniem 01 września 2018r.  

 

……………………………………. 

Podpis Przewodniczącego SU 

 


