
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły klas 0 – VIII. 

§ 2 

Samorząd uczniowski, działający w szkoły, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o 

systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły 

Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowski oraz niniejszego 

Regulaminu. 

§ 3 

Samorząd Uczniowski jako kolegialna reprezentacja wszystkich uczniów szkoły, działa w 

oparciu o opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Regulamin i Plan Pracy 

Samorządu Uczniowskiego. 

§ 4 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa jego szczegółowe prawa i obowiązki. 

Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w 

Nowym Dworze Wejherowskim.  

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

 

§ 1 

Do głównych celów działalności SU należą: 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły, 

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i 

potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i 

innymi organami. 

  

 



Rozdział III: OPIEKUN SU 

 

§ 1 

Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie SU. 

§ 2 

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez: 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b. inspirowanie uczniów do działania, 

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 

 

§ 1 

Do kompetencji Zarządu SU należy: 

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

b. opracowanie rocznego planu działania SU, 

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii 

członków SU, 

§ 2 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

§ 3 

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

a. prawo do zapoznania się z programami nauczania, Szkolnym programem wychowania, 

szkolnym programem profilaktyki, Programem rozwoju szkoły, 

b. prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

c. prawo do uzgadniania wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, ich postępów w 

nauce i zachowania (WSO), 

d. prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce uczniów, 

e. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem umysłowym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

f. prawo do organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowej i rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły, w 

porozumieniu z Dyrektorem szkoły 

 



§ 4 

Zarząd SU składa się z: 

1. Przewodniczącego SU, 

2. Zastępca Przewodniczącego SU, 

3. Pozostali członkowie SU.  

§ 5 

Przewodniczący SU: 

a. kieruje pracą Zarządu SU, 

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych 

organizacji, 

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu 

SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych, 

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, 

która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU. 

§ 6 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 1 

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego 

oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są 

równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

§ 2 

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie 

później niż do 10 października. 

§ 3 

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie 

i uczennice szkoły. 

§ 4 

1. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostają uczniowie wytypowani po jednym z 

każdej klasy. Wśród nich następuje głosowanie i osoba z największą liczbą głosów zostaje 

Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego. 

§ 5 

1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów 

do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów. 



 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

§ 1 

1. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwały lub inne postanowienia 

Samorządu Uczniowskiego, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami 

wychowawczymi Szkoły. 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w 

Nowym Dworze Wejherowskim wchodzi w życie z dniem…………………………….. 

 


