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REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21  

IM.  KPT. Ż.W. K. O. BORCHARDTA 
W GDAŃSKU 

Opracowany w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty, 
Statut Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdańsku 

i  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 7 września 2004r. 
 

 

 

 

Opracowała: Marta Mikołajun opiekun Samorządu Uczniowskiego 
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CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 
Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 
 
1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły. 
 
2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 
 
3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej 
społeczności szkolnej. 
 
4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły. 
 
5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej 
atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 
 
6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i 
poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

 

 UPRAWNIENIA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 
Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i 
Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 
 
1.Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami. 
 
2.Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i  promowania oraz nagradzania 
uczniów. 
 
3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

 
ZADANIA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 
1.Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów. 
 
2.Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 
naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i 
rozrywki. 
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3.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i 
wzbogacanie tej tradycji. 
 
4.Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 
inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska. 
 
5.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w 
środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 
 
6.Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole. 
 
7.Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele. 
 
8.Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU. 
9.Rozstrzyganie sporów między uczniami. 
 
10.Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy 
ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).  
 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
1.Organami  Samorządu Uczniowskiego są: 
 
•Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
•Rada Samorządu Uczniowskiego 
•Samorządy Klasowe 
 
2.Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatu na terenie szkoły oraz ogłasza 
się  w każdej klasie. Kandydat do Rady SU bierze udział w 2 - tygodniowej  kampanii 
wyborczej, która odbywa się poprzez plakatowanie, spotkania przedwyborcze i 
reklamowe, wiersze, piosenki itp. 

3. Wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego dokonują uczniowie klas IV- VI w 
głosowaniu tajnym według ordynacji ustalonej na zasadach demokratycznych przez 
opiekuna SU. Czynne prawo wyboru do Rady SU mają uczniowie klas IV – VI oraz 
nauczyciele. Wybory do Rady SU odbywają się w ciągu jednego dnia. „Komisja 
wyborcza”-  osoby powołane przez opiekuna, które czuwają nad sprawnym przebiegiem 
wyborów nie mogą kandydować do Rady Samorządu Szkolnego. 
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4.W skład Rady Samorządu Uczniowskiego ( otrzymując najwięcej głosów ) wchodzą: 
 
•przewodniczący 
•zastępca 
•skarbnik 
•sekretarz  
 
4.Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU. 
 
5.Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

 

OPIEKUN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
Do obowiązków Opiekuna SU należy: 
 
1.Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 
nauczycieli i Dyrektora Szkoły. 
 
2.Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie 
dysponowania funduszami. 
 
3.Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 
uczniowskich. 
 
4.Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy 
w jego działalności. 
 
5.Kadencja opiekuna trwa jeden rok. 
 

DOKUMENTACJA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Regulamin samorządu uczniowskiego. 
2. Plany pracy. 
3. Sprawozdania z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego. 
 

 
 


