
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIGO 

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku  

ROZDZIAŁ I 

Podstawa prawna 

 

 

Podstawą prawną niniejszego regulaminu są: 

1. Ustawa z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 poz. 329  z 1996r.  

z późniejszymi zmianami) 

2. Statut Szkoły nadany Uchwałą Nr VII/99 Rady Miasta Gdańska 15 marca 1999 roku. 

 

ROZDZIAŁ II 

Postanowienia ogólne 

 

 

1. SU jest współgospodarzem szkoły, współorganizatorem życia szkolnego i jej reprezentantem na 

zewnątrz. 

2. SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którego integralną częścią jest Mini Samorząd skupiający 

uczniów kl. I-III. 

3. Samorządy opracowują swoje regulaminy. 

 

ROZDZIAŁ III 

Prawa Samorządu 

 

 

1. Pamiętając o zachowaniu właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, organizuje życie szkolne. 

2. Organizuje działalność kulturalną, oświatową i sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

3. Przed ogłoszeniem każdego konkursu SU ustala jego regulamin, prowadzi go i rozstrzyga 

uczestnicząc w komisjach. 

4. W komisji może wziąć udział nauczyciel z głosem doradczym. 

5. SU jako reprezentant uczniów ma prawo uczestniczenia w komisjach konkursów organizowanych 

na terenie szkoły. 

6. Samorząd przedstawia Komisji ds. Wychowania, Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły szczególności podstawowych praw 

ucznia. 

7. Zapoznaje się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami. 

8. Wyraża opinię na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania w nauce i zachowaniu. 

9. Wyraża opinię na temat pracy ocenianego przez dyrektora nauczyciela. 

10. Wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU. 

11. Współdecyduje o formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych. 

12. Współuczestniczy w tworzeniu regulaminu uczniowskiego w części dotyczącej spraw po-

rządkowych 

13. Współdecyduje o systemie nagradzania i karania ucznia. 

 



14. W sytuacji, gdy wobec ucznia została orzeczona kara, zajmuje stanowisko. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Struktura organizacyjna 

 

 

1. Najwyższą władzą Samorządu jest zebranie ogólne, w którym uczestniczy Rada Samorządu 

Uczniowskiego i przedstawiciele samorządów klasowych. 

2. Władzą wykonawczą jest Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą: 

a) Prezydium - składające się z przewodniczącego Rady, zastępcy, skarbnika, sekretarza, 

członka Prezydium, 

b) Rzecznik Praw Ucznia, 

c) przewodniczący i członkowie sekcji informacyjnej, opiekuńczej, literackiej, redakcyjno - 

reporterskiej, dekoratorskiej, porządkowej, radiofonicznej, 

d) poczet sztandarowy i flagowy, 

3. Organem Kontrolnym Samorządu jest 3-osobowa komisja rewizyjna. 

4. Kadencja władz SU trwa 1 rok. 

 

ROZDZIAŁ V 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

 

1. Wybory - powszechne, równe i tajne, odbywają się w II połowie maja. 

2. Na kwietniowym zebraniu Rady przewodniczący RSU powołuje Komisje: wyborczą                      

i skrutacyjną w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz dwóch członków spośród uczniów 

kończących szkołę. 

3. Komisja wyborcza ustala listę kandydatów na podstawie zgłoszeń przewodniczących rad klas 3,4 

i 5, potwierdzoną przez wychowawcę klasy. 

4. Kandydaci do RSU w formach ustalonych z opiekunem SU prowadzą kampanię wyborczą którą 

należy zakończyć na dzień przed wyborami. 

5. Uczniowie klas 3 - 5 w wyniku tajnego głosowania wybierają 30-osobową radę spośród osób, 

które otrzymały największą ilość głosów. 

6. Głosy liczy, sporządza protokół z głosowania i przedstawia wyniki ogółowi uczniów Komisja 

Skrutacyjna. 

7. Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym odchodząca Rada składa sprawozdanie ze swej 

działalności przed przedstawicielami klas. 

8. Rada na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Prezydium. Przewodniczących sekcji                  

i członków, rzecznika praw ucznia, poczet sztandarowy i flagowy. 

9. Przekazanie władzy następuje na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego klas 

szóstych. 

10. Rada SU składa ślubowanie na uroczystym apelu w ostatnim tygodniu września nowego roku 

szkolnego. 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

Zadania i kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

 
1. Prezydium: 

a) przewodniczący: 

• przygotowuje i prowadzi zebranie, 

• z racji pełnionej funkcji jest upoważniony do używania pieczątki i składania podpisu 

na dokumentach, 

• przydziela zadania członkom Rady SU, 

• czuwa nad realizacją planu pracy, 

• dba o należytą atmosferą wśród członków SU; 

b) wiceprzewodniczący: 

• w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki, 

• pomaga przewodniczącemu w pełnieniu obowiązków; 

c) sekretarz: 

• opracowuje wraz z przewodniczącym porządek zebrań SU, 

• protokołuje zebrania, 

• prowadzi kronikę SU; 

d) skarbnik: 

• prowadzi finanse Rady SU pod nadzorem opiekuna SU, 

• prowadzi dokładny zapis wszystkich operacji finansowych, 

• gromadzi rachunki, 

• informuje Radę SU o stanie kasy, wpływach i wydatkach. 

2. Rzecznik Praw Ucznia: 

• dba o dobrą atmosferę w szkole, 

• przyjmuje od uczniów i nauczycieli problemy sporne, które wynikły między uczniami 

oraz nauczycielami a uczniami, 

• wspólnie z opiekunem SU rozwiązuje zaistniałe spory. 

3. Przewodniczący sekcji: 

• przygotowują plany pracy w oparciu o plan Rady SU, 

• aktywnie uczestniczą w pracach i zebraniach Rady SU, 

• dbaj ą o właściwą atmosferę w sekcj i, 

• dokumentuj ą swoj ą pracę w zeszytach pracy, 

• dobierają sobie współpracowników spośród uczniów, 

• pracują pod kierunkiem nauczyciela i opiekuna sekcji z ramienia Rady Pedagogicznej. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zebrania i sposób dokumentowania 

 

 
1. Zebrania rady odbywają się raz w miesiącu po lekcjach w dniu ustalonym przez Prezydium. 

2. Praca SU jest dokumentowana w Kronice Szkoły.  

3. Zebrania Rady SU są protokołowane. 

 



4. Wszystkie wydarzenia, w których uczestniczy Samorząd odnotowane są w Kronice Szkoły.   

5. Zebrania Prezydium Rady odbywają się raz w tygodniu po lekcjach w dniu ustalonym przez 

Prezydium lub w razie potrzeby. 

6. Zebrania Prezydium są protokołowane. 

7. Informacje Prezydium i sekcji rady przekazywane są na zebraniach rady, apelach porząd-

kowych oraz wywieszane na tablicy SU. 

 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Fundusze Samorządu Uczniowskiego 
 

 

1. Fundusz SU tworzy się z jednorazowych składek wszystkich uczniów, darowizn i różnych akcji. 

2. Wszystkie wydatki SU potwierdzone są rachunkami, na odwrocie opisuje się cel zakupu, 

potwierdza pieczęcią podpisem skarbnika i opiekuna SU 

3. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych na paragon, który musi być opisany, potwierdzony 

pieczątką podpisem przewodniczącego, skarbnika i opiekuna SU. 

4. Skarbnik w maju na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym składa sprawozdanie z działalności 

finansowej Rady SU. 

5. Komisja Rewizyjna pod opieką dyrektora nadzorującego działalność SU dokonuje kontroli 

prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

 

 
ROZDZIAŁ IX 

Prawa i obowiązki członków Rady Samorządu Uczniowskiego 

1. Rada SU, sekcja pracują według planu pracy opracowanego przez siebie we wrześniu każdego 

roku szkolnego. 

2. Obowiązkiem członków Rady SU jest uczestniczenie w pracach SU prowadzonych na terenie 

szkoły. 

3. Przewodniczący sekcji mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach Prezydium RSU. 

4. Członek ma prawo zgłaszania wniosków i propozycji na zebraniach RSU. 

5. Każdy członek może poprzez Rzecznika Praw Uczniowskich zgłaszać problemy sporne, które 

wynikły, między uczniami i między uczniem a nauczycielem, do opiekuna SU, a następnie do 

dyrektora. 

6. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez SU rzecznik zwraca się o pomoc do Komisji ds. 

Wychowania. 

7. Członek Rady SU, który nie wypełnia przyjętych przez siebie obowiązków może być decyzją 

Prezydium RSU wykluczony z Rady. 

8. Każdy członek ma prawo w uzasadnionych sytuacjach do rezygnacji z mandatu. 

9. Na wakujące miejsce powołuje się kandydata z listy ubiegających się o mandat członka RSU, 

który uzyskał największą ilość głosów. 

10. Przedstawiciele RSU mają prawo do reprezentowania interesów uczniów w Radzie Szkoły. 
 

 
ROZDZIAŁ X 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
 

 
 

1. Nauczyciel - opiekun SU wybierany jest przez ogół uczniów. Kadencja trwa 1 rok. 
 



2. Opiekun:  
 

a) koordynuje działalność poszczególnych organów i sekcji, 

b) współpracuje z nauczycielami - opiekunami sekcji i grup wiekowych, 

c) czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem SU, 

d) nadzoruje wpływy i wydatki, 

e) przygotowuje w porozumieniu z wychowawcami wybory do RSU, 

f) podpowiada formy działalności, przedstawia pomysły, opiniuje pomysły uczniów, 

g) ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach każdego organu SU, 

h) ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu ogólnym. 

 

 

 

ROZDZIAŁ Xl 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu 

Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Radą Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

 


