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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W GDAŃSKU 

Podstawą opracowania regulaminu jest  art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. W szkole działa samorząd, którzy tworzą uczniowie klas IV – VIII. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Celem działania Samorządu jest: 

a) uczenie się demokratycznych zasad współżycia, 

b) dbałość o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie niezbędnych prac na rzecz 

pracy i szkoły, 

c) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

d) uczenie odpowiedzialności i tolerancji, 

e) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

f) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji 

§2 
Organy Samorządu Uczniowskiego 

1. Organami samorządu są: 

a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego 

b) Rada Samorządu Uczniowskiego 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się 3 osób: 

a) Przewodniczący 

b) Zastępca Przewodniczącego 

c) Sekretarz 

3. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

4. Samorząd zbiera się co najmniej raz w miesiącu. 

5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a) reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 
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b) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego, 

c) organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi. 

6. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) opracowuje plan prac Samorządu Uczniowskiego, 

b) wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego 

funkcji,  

c) współpracuje z Gospodarzami Klas. 

9. Samorząd Uczniowski do 15 października przedstawia Dyrektorowi i Radzie 

Pedagogicznej plan działania na dany rok szkolny. 

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

a) swoim zachowaniem daje zły przykład, 

b) nie uczestniczy w pracach Samorządu. 

11. W pracach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie 

z klas I – VIII, którzy regularnie biorą udział w zebraniach samorządu (szczególnie 

przedstawiciele Samorządów I, II i III klasy). 

§3 
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego został wybrany przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 40 w Gdańsku. 

2. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego oraz pośredniczy 

między uczniami a nauczycielami. 

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

§4 
Organizacja wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

1. Wybory odbywają się na terenie szkoły, prawo wyborcze ma każdy uczeń szkoły. 

2. Wybory organizowane są do końca września. 

3. Kandydaci do Rady SU zgłaszają się do opiekuna SU do 10 września. Warunkiem 

zakwalifikowania kandydata jest przedstawienie programu wyborczego w formie 

plakatu. 

4. Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która zajęła 

w wyborach powszechnych największą liczbę głosów. 
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5. Zastępcą Przewodniczącego zostaje osoba, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu, 

Sekretarzem zostaje osoba, która zajęła trzecie miejsce w głosowaniu. 

§5 
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd dokumentuje swoją działalność poprzez:  

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) Plan Pracy Samorządu, 

c) Sprawozdania z działalności Samorządu (pod koniec kadencji). 

§6 
Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie decyzje podejmowane są po przeanalizowaniu propozycji większością 

głosów. 

2. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziałem wszystkich 

zainteresowanych stron. 


