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Regulamin samorządu uczniowskiego klas IV-VI 

Szkoły Podstawowej nr 1 im Armii Krajowej w Gostyninie 

 

I. 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. 

 

II. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1.Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów. 

2.Współudziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, turystyczno– krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i 

rozrywki. 

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. 
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7. Organizowanie działań 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). 

 

III. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 

poszczególnych klas do Samorządów Klasowych. 

2.W skład Samorządów Klasowych wchodzą: 

 Przewodniczący 

 Zastępca 

 Skarbnik 

 Łącznik z biblioteką 

3. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w pierwszym 

tygodniu września.  

4. W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie: 

 Uczniowskiego Zarządu Samorządu Uczniowskiego  

 Przedstawiciele Samorządów Klasowych 

5. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

 Przewodniczący 

 Zastępca 

 Skarbnik 

 Sekretarz / kronikarz 

6. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas III – V w głosowaniu tajnym według 

ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu. 

7. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają opiekunowie samorządu. 

8. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 

9. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy. 
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10. Dokumentację Samorządu tworzą: 

 Plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny 

 Księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU 

 Sprawozdania semestralne sporządzane przez przewodniczącego oraz opiekunów 

samorządu.  

Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP. 

11. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. 

12. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

13. Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem SP w 

zależności od potrzeb. 

14. Spotkania SU odbywają raz trzy razy w semestrze, w razie potrzeby częściej. 

 

IV. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, 

dysponentem funduszu jest Zarząd Samorządu w porozumieniu z Opiekunem. 

2. Fundusze samorządów mogą być tworzone: 

 Z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę 

 Z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez  

 Z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych 

 Ze sprzedaży artykułów spożywczych i biurowych wykonanych samodzielnie na 

miarę potrzeb uczniów 

 Ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne 

instytucje i organizacje oraz osoby prywatne 

 

V.OPIEKUN SAMORZĄDU 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. 
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4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w 

jego działalności. 

5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU. 

6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę 

Pedagogiczną. 

7. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok. 

8. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją. 

 

VI. ORDYNACJA WYBORCZA 

1.Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu maja. 

2.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III – V . 

3. Do Zarządu SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy III–V  

4. Kandydat do Zarządu SU powinien: 

 Być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym 

 Umieć współpracować w grupie 

 Umieć podejmować decyzje, negocjacje 

 Chętnie działać na rzecz uczniów 

 Posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania  

 Nie mieć problemów w nauce 

5. Kandydatami na Opiekuna SU są nauczyciele, a wśród nich wychowawcy obecnych klas 6. 

Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów. 

7.Wyboru szefów i członków poszczególnych sekcji dokonuje się na zebraniu SU. 

 

 

 

  

 


