
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej nr 9 

im. Generała Józefa Wybickiego w Wejherowie 
 
 
 
 

 
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r ((Dz. U. z 

2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 

 
 
 
 

§ 1 
 

Postanowienia wstępne 
 

1. Samorząd Uczniowski  tworzą uczniowie szkoły. 
2. Władzami samorządu uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klasy: Samorządy Klasowe; 
b) na szczeblu szkoły:  

1) Rada Samorządu Uczniowskiego klas VII i oddziałów gimnazjalnych, działająca głównie  w 
budynku szkoły przy ul. Sobieskiego zwana w dalszej  części regulaminu  Radą Starszą ; 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego klas IV – VI, działająca głównie w budynku szkoły na os. 
1000-lecia P.P. 15, zwana w  dalszej części regulaminu Radą Młodszą, 

3. Rada Starsza i Rada Młodsza  współpracują ze sobą.    
4. Każda z Rad posiada swojego Opiekuna.                                                     
5.  Samorząd klasowy składa się z: 

a) przewodniczącego; 
b) zastępcy przewodniczącego; 
c) skarbnika; 

6. Rady Samorządu Uczniowskiego składają się z: 
a) Przewodniczącego; 
b) zastępcy przewodniczącego; 
c) skarbnika; 
d) członków. 

 
 

§ 2 
 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego 
 

Celem działania Samorządu jest  w szczególności: 
1. rozwijanie samorządności szkolnej; 
2. kształtowanie umiejętności zespołowego działania; 
3. propagowanie idei wolontariatu; 
4. aktywizowanie życia społecznego w szkole; 
5. kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację; 
6. kształtowanie zainteresowao życiem i działalnością społeczną; 
7. podejmowanie działao zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły; 
8. uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią; 



9. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; 
10. promowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego i tolerancyjnego; 
11. promowanie zdrowego stylu życia. 

 
 
 

§ 3 
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
 
 

1. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. 
2. Wybory do Rad Samorządu Uczniowskiego odbywają się na początku roku szkolnego (do kooca 

września). 
3. Wybory do Rady Starszej odbywają się w budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 300 w Wejherowie. 
4. Wybory do Rady Młodszej odbywają się w budynku szkoły na os. 1000-lecia P.P.15 w Wejherowie, 
5. Wybory poprzedza prezentacja kandydatów do organu samorządu (plakaty, debaty wyborcze). 
6. Kandydatami do Rad Samorządu Uczniowskiego są: 

a)do Rady Starszej uczniowie klas  VII-VIII i oddziałów gimnazjalnych, 
b)do Rady Młodszej uczniowie klas IV-VI. 

7. Wybory są przeprowadzone w trybie powszechnym i tajnym.  
8. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania. 
9.  Karta do głosowania wydawana jest na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej. 
10. Na kartach do głosowania uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata- tym 

samym dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 
11. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, dwóch kolejnych – 

zastępcą i skarbnikiem. 
12. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadao w ciągu roku lub na swój wniosek oraz 

gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeo może zostad odwołany z 
zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji: 

a) w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata, 
b) w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z 

              listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów. 
13. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia 

kolejnych wyników wyborów. 
 

 
§ 4 

 
Prawa Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawid Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, 
a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
c) prawo do organizowania życia szkolnego, 
d) prawo redagowania gazetki szkolnej 
e) prawo do wyboru opiekuna 
f) prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej                 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
 

 



§5 
 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 
 

       Zadania Samorządu  Uczniowskiego obejmują w szczególności: 
1. reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie; 
2. obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych; 
3. dbanie o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz kolegów i koleżanek; 
4. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadao szkoły oraz własnych zainteresowao; 
5. organizowanie działalności wolontariatu; 
6. organizacja działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej; 
7. współpraca z Radą Pedagogiczna oraz Radą Rodziców . 
8. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora; 
9. wydawanie opinii w sprawie skreślenia ucznia  z listy uczniów:   

 
Zadania podejmowane przez Samorząd Uczniowski muszą byd  ujęte w planie pracy i zatwierdzone przez 
opiekuna Samorządu oraz Dyrektora Szkoły. 

 
 

§6 
 

Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi: 
a) plan pracy Samorządu Uczniowskiego 
b) sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego 
c) regulamin Samorządu Uczniowskiego 
d) protokoły spotkao Rady SU 

2. Plan pracy oraz sprawozdanie obie Rady przygotowują wspólnie. 
 

 
§7 
 

Zadania opiekuna/ opiekunów Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu. 
2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego. 
3. Pomaga w planowaniu i realizacji działao Samorządu . 

4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami. 
5. Wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego. 

 
 

§8 
 

Fundusz Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Samorząd Uczniowski może tworzyd własne fundusze, które służą do finansowania jego 
działalności. 

2. Rada Starsza i Rada Młodsza tworzą oddzielne fundusze, których są dysponentami, , każda z Rad we 
własnym zakresie 

3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Szkolnego, a na 
poziomie oddziału w porozumieniu z wychowawcą klasy. 



4. Fundusze samorządu mogą byd tworzone z imprez organizowanych przez samorząd,                                     
z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz 
inne organizacje i instytucje. 

 

 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonad podczas wspólnych obrad Rady SU na wniosek  

  Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków   Zarządu SU 
lub Rady Samorządów Klasowych. 

2. Regulaminu wchodzi z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego                                    Rada Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

 

 

 

Wejherowo, 14.11.2017 r. 


