
 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W GDAŃSKU 

Art. 1 

Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce 

wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja 

pomiędzy uczniami, a nauczycielami. 

 

Rozdział I 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 2 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1. Samorząd Klasowy w składzie: Gospodarz klasy, Z-ca gospodarza, Skarbnik. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzy dziesięciu przedstawicieli klas V-

VIII wyłonionych w corocznych wyborach, wśród uczniów klas IV-VIII. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

a. Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą SU, 

b. Zastępca Przewodniczącego Szkoły, 

c. Skarbnik, 

d. Sekretarz. 

 

Art. 3 

Dla realizacji swoich zadań SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas 

powoływania sekcji Rada SU określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje 

oraz wskazuje przewodniczącego sekcji odpowiedzialnego za jej pracę. 

 

Rozdział II 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 4 



Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą 

odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu 

oraz jego władz.  

 

Art. 5 

Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w 

wyniku wyborów spośród wszystkich uczniów klas IV-VIII, powołanym w celu 

współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

 

Art. 6 

Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala 

niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU. 

 

Art. 7 

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak: 

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, 

celami i stawianymi wymaganiami. 

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokojenia 

własnych zainteresowań. 

4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem. 

 

Art. 8 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

1. Samorząd Klasowy: 

a. Reprezentuje klasę na zewnątrz szkoły, współpracuje z Radą SU. 

b. Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie). 

c. Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy. 

d. Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a. Uchwala Regulamin SU. 

b. Podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU. 

c. Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny. 

d. Opiniuje wybór opiekuna SU. 

3. Zarząd Samorządu Szkolnego: 

a. Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego. 

b. Wykonuje uchwały Rady SU. 

c. czuwa nad terminową realizacją planu pracy SU. 



d. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych.  

e. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji. 

 

Rozdział III 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWKSIEGO 

 

Art. 9 

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu. 

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 2/3 stanu klasy. 

 

Art. 10 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w październiku podczas 

głosowania wszystkich uczniów z klas IV-VIII. Członkiem Rady SU mogą zostać 

uczniowie z klas V-VIII, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali ze sprawowania 

co najmniej ocenę dobrą. Dziesięcioro kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę 

głosów tworzy Radę SU. 

 

Art. 11 

Na pierwszym zebraniu bezpośrednio po wyborach Rada SU wybiera ze swojego 

grona, przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. 

 

Art. 12 

Kadencja wszystkich organów SU trwa do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

Rozdział IV 

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 13 

Kadencja Opiekuna SU trwa minimum rok szkolny. Opiekun jest doradcą służącym 

swoją pomocą i doświadczeniem w pracy SU. Opiekun ma prawo uczestniczyć we 

wszystkich formach pracy Samorządu. 

 

Art. 14 

Wyboru opiekuna SU dokonuje Rada Pedagogiczna podczas obrad na początku 

roku szkolnego. 

 

Art. 15 

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody. 



Rozdział V 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 

Art. 16 

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwał w sprawach osobowych podejmowane są 

w formie tajnej. 

 

Art. 17 

Zebrania, program oraz uchwały Rady protokołowane są w dzienniku Samorządu 

Szkolnego prowadzonego przez opiekuna SU. 

 

Rozdział VI 

FUNDUSZE SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

Art. 18 

Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania 

jego działalności, a dysponowanie nimi następuje w porozumieniu z opiekunem SU. 

 

Art. 19 

Fundusze tworzy się: 

a. z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów pracę, 

b. z dochodów uzyskanych z organizowanych imprez, 

c. ze środków przekazywanych na Radę Rodziców i inne organizacje lub 

instytucje. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 20 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom. Oryginał 

przechowuje opiekun SU. 

 

Art. 21 

Regulamin został uchwalony przez Samorząd Uczniowski 17 października 2017 roku 

i wchodzi w życie z dniem podpisania. 


