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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. W Szkole Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach , których zasady określa ordynacja wyborcza, stanowiąca 

integralną część regulaminu. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Opiekun Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej ma prawo veta w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy 

decyzji jeżeli: 

 Są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem ; 

 Są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi; 

 Nie służy dobru uczniów; 

 Są przeciwne prawom ucznia; 

 

II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 
1. Samorząd jest przedstawicielem  społeczności uczniowskiej . Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we 

wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu. 

3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków. 

4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez : 

– organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów; 

– organizowanie uroczystości  okolicznościowych , akcji charytatywnych , festynów, konkursów 

– Redagowanie gazetki szkolnej; 

– Przygotowanie i emitowanie audycji  za pomocą szkolnego radiowęzła; 

– Inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 

– Organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki , imprezy kulturalno – oświatowe; 

5. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy. 

 

III . ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
1. Organami Samorządu są: 

 Zebranie wszystkich uczniów szkoły; 

 Rada Samorządu Uczniowskiego; 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

2. Zebranie wszystkich uczniów – walne zgromadzenia. 

2.1 Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie szkoły. 

2.2 Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek : 

 Co najmniej 1/5 uczniów szkoły; 

 Przewodniczącego Samorządu  Uczniowskiego; 

 Opiekuna Samorządu 

 Rady  Samorządu; 

 Dyrektora szkoły 

 

       2.3. Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej na 14 dni od daty złożenia prawomocnego wniosku. 

       2.4 Walne zebranie podejmuje decyzje o formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością  

              głosów. 

       2.5 Do kompetencji walnego zebrania należy : 

– przyjmowanie sprawozdania z działalności Rady Samorządu i wyrażania swoich opinii o pracy organów Samorządu; 

– odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych jej członków , jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań; 

– wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

3.1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich. 

3.2 Do zadań Przewodniczącego Samorządu  należy: 

 Reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły; 

 Czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów; 

  Współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole; 

 Zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu uczniów; 

 Kierowanie pracami Rady Samorządu , organizowanie jej pracy , zwoływanie zebrania nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

  Reprezentantem interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u dyrektora szkoły; 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego. 

4.1. Rada Samorządu uczniowskiego wybierana jest w wyborach bezpośrednich, w jej skład wchodzą gospodarze wszystkich klas i 

ich zastępcy; 

      4.2 Zakres obowiązków funkcyjnych opracowuje przewodniczący  w porozumieniu z opiekunem S.U.   

      4.3 W skład Rady wchodzi redaktor naczelny gazetki szkolnej wybierany przez zespół redakcyjny. 

      4.4. Do zadań Rady Samorządu należy : 

 zwoływanie walnego zebrania uczniów; 

 opracowywanie i przedstawianie społeczności uczniowskiej projektów programów pracy Samorządu; 



 być wyrazicielem woli uczniów wobec organów szkoły; 

 organizowanie referendum w sprawach ważnych dla uczniów  i szkoły; 

 

 

IV. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO; 
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 lub 2 lata . Każdego roku mogą odbywać się wybory uzupełniające. 

2. Uchwały Rady , opinie , wnioski podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej 

członków. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

3. Rada Samorządu obraduje na zebraniach  zwoływanych w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach Rady  i innych organów Samorządu mogą uczestniczyć  uczestniczyć z 

głosem doradczym zaproszeni goście . 

5. Organy Samorządu zobowiązane  są do składania sprawozdań ze swojej działalności na ogólnym zebrania uczniów. 

6.1 Samorząd może uzyskiwać dochody z : 

- zbiórki surowców wtórnych; 

- darowizn przekazywanych od sponsorów 

- sprzedaży biletów na dyskoteki , loterii fantowej; 

-  

6.2. Samorząd prowadzi dokumentację finansową + zeszyt przychodów i rozchodów. Środki pieniężne przechowywane są na 

koncie bankowym Rady Rodziców. 

 

V. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKEIGO I JEGO ZADANIA 
1. Opiekunem Samorządu jest nauczycielem wybranym przez Radę Pedagogiczną . Kandydat musi uzyskać pozytywną 

opinię Rady samorządu. 

2. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu , doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie. 

3. Opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej. 

4. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

5. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców. 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
1. Samorząd ma prawo  do : 

 Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły; 

 Współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych; 

 Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły; 

 Posiadania własnych funduszy , które służą finansowaniu jego działalności.; 

2. Samorząd ma obowiązek : 

 współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i 

pracy; 

 uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami; 

 występowanie w obronie praw uczniów; 

  

VII. PRZEPISY KOŃCOWE: 
1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek dokumentować swoją działalność. 

1.1 Prowadzi księgę protokołów posiedzeń Rady samorządu. 

1.2 Sporządza sprawozdania z rocznej działalności. 

1.3 Sporządza plany pracy na rok szkolny. 

2. Sprawy wymagające współdziałania innych organów szkoły z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale 

stron zainteresowanych. 

3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być  tego pozytywnie negatywnie oceniani. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha 

 
§ 1 

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas IV - VIII. 

§ 2 

Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klas IV – VIII . 

§ 3 

Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do Opiekuna Samorządu w terminie do 14 przed datą wyborów. 

Kandydat zgłaszający swoją kandydaturę musi podać następujące dokumenty: Karta zgłoszenia (imię i nazwisko, klasa) i podpisy 50 

uczniów szkoły popierających jego kandydaturę. 

§ 4 

4. 1 Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wybory. 

 

4.2.Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”; nie wolno  przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu  

      niezgodnie z jego zamiarami. Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a, nie przeciw innemu kandydatowi. Za  

      kampanie poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sarni i ich komitety wyborcze (klasy). 

 

4.3.Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej. 

§ 5 

 

5.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą Opiekun Samorządu i pięciu  przedstawicieli uczniów  wybranych drogą losowania. 

5.2. Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego (być kandydatami do  

       Rady Samorządu) 

5 3. Miejsce pracy Komisji Wyborczej to: podczas wyborów korytarz szkolny  

§ 6 

Datę wyborów określa Opiekun Samorządu. 

§ 7 

 

7.1. Głosowanie odbędzie się w wyznaczonym terminie na parterze w głównym holu. 

 

7.2. Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez Komisję na liście uczniów danej klasy  

        uprawnionych do głosowania. 

7.3. Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował na 1 z  osób, głosując przez postawienie krzyżyka po prawej stronie  

        nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę kandydatów niż  

        1. Głos jest nieważny, jeśli wyborca dokona innych zapisów na karcie do głosowania lub zagłosuje w inny sposób niż postawienie  

        krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeśli na karcie są skreślenia lub poprawki. 

 

7.4.   Wybory są tajne - nikt nie jest zobowiązany do ujawniania, na kogo oddał   głos. 

§ 8 

 

8.1     Po glosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej 3 dni od daty wyborów, wywieszając je na  

            tablicy samorządowej. 

8.2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane    do Komisji Wyborczej w terminie I dnia po ogłoszeniu  

         wyników. 

 

8.3. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi iw przypadku słuszności  skargi może zmienić wynik wyborów lub je unieważnić w  

        terminie do 3 dni od wpłynięcia skargi. 

§ 9 

12.1 Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów , a nie opisane w ordynacji wyborczej rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

 

12.2 Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania ordynacji wyborczej wyniki wyborów unieważnia się  i wyznacza się nowy  

termin wyborów. 

 

12.3 Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu i komisji wyborczej . 

 

 

 


