
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W GDAŃSKU 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. W Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 

„Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Regulamin Samorządu nie 

może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Samorząd jest wybierany przez uczniów w 

demokratycznych wyborach. 

2. Celem działania samorządu jest: 

 Integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania 

 Współodpowiedzialność za sprawy związane ze szkołą poprzez 

podejmowanie różnorodnych inicjatyw w zakresie wewnętrznej organizacji 

życia uczniów w szkole 

 Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, która ma za zadanie 

sprzyjać samorealizacji, nauce i poszerzaniu zainteresowań 

 Propagowanie postawy patriotycznej poprzez dbanie o dobre imię szkoły, 

kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji 

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i 

opinie w sprawach dotyczących pracy szkoły w szczególności realizowania 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

 Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami stawianymi 

na oceny z poszczególnych przedmiotów 

 Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

 Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 

zaspokajania własnych zainteresowań 

 Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

 Prawo do organizowania działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły 

4. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela 

 

II. Organy Samorządu uczniowskiego 
1. Organami Samorządu uczniowskiego są: 

 Wszyscy uczniowie szkoły 

 Rada Samorządu Uczniowskiego 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 Sekcje samorządu Uczniowskiego, o ile zostaną powołane 



Kadencja Samorządu uczniowskiego trwa rok. Przewodniczący Samorządu uczniowskiego 

koordynuje prace Rady Samorządu i reprezentuje Samorząd wobec władz szkoły i na 

zewnątrz. 

2. Rada samorządu Szkolnego składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, 

bezpośrednich i równych. 

3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

 Przewodniczący 

 Zastępca przewodniczącego 

 Przewodniczący sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane 

 Redaktor gazetki szkolnej 

 Protokolant  

 

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
1. Opiekun Samorządu uczniowskiego uzyskuje statut stałego obserwatora i 

koordynatora działań Samorządu uczniowskiego 

2. Opiekun samorządu uczniowskiego wspomaga, doradza, pośredniczy między 

uczniami i nauczycielami  

 

IV. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 
1. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe 

2. Prawo do udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie 

3. Wybranym do Samorządu uczniowskiego może być każdy uczeń z klas 4 – 6 

4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 3 osób wybranych w 

jawnym głosowaniu pod nadzorem opiekuna samorządu w następującym porządku: 

 Przyjęcie zgłoszeń kandydatów 

 Przygotowanie wyborów 

 Przeprowadzenie wyborów 

 Obliczanie głosów 

 Sporządzenie protokołu 

 Ogłoszenie wyników 

5. Wybory do Samorządu uczniowskiego dokonują się w następujący sposób: 

 Poszczególne klasy typują swoich kandydatów (maksymalnie dwóch) 

 Kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się 7 dni przed 

wyborami przez plakatowanie, spotkania itp.  

 Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę do głosowania, 

gdzie nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej 

 Głosować można na jednego kandydata 

 Wyborca stawia znak X obok nazwiska kandydata, na którego głosuje 

 Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej 

 Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 6 kandydatów, którzy 

otrzymali największą ilość głosów 

 


