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PODSTAWA PRAWNA:  

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 
Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku, 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli 

 

§ 1. 

Postanowienia wstępne 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. 

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd uczniowski musi: 

a) uchwalić regulamin swojego funkcjonowania w głosowaniu równym, powszechnym i 

tajnym; 

6. Przedstawiciel samorządu musi uczestniczyć w komisji, którą powołuje dyrektor w przypadku 

stwierdzenia, że ocena semestralna lub roczna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. 

7. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

 i stawianymi wymaganiami; 
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b) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania 

uczniów a także do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem; 

f) prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

g) prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły; 

h) prawo do opiniowania oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu 

oceniania; 

i) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

8. Samorząd Uczniowski ponadto może złożyć wniosek o powołanie Rady Szkoły,  

a także sporządzać wnioski o przyznanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom 

spełniającym warunki określone w rozporządzeniu. Na wniosek dyrektora szkoły może również 

wyrazić opinię na temat pracy nauczyciela w procesie jego oceny przez dyrektora. 

 
§ 2. 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej. 

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. 
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6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia  

 i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

7. Przestrzeganie zapisów statutowych szkoły. 

8. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 

§ 3. 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

1. Opracowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

2. Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków i opinii. 

3. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań  

naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

4. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu (samorząd szkolny w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły), samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

5. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie  

i wzbogacanie tradycji szkoły. 

6. Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na 

rzecz szkoły i środowiska.  

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,  

w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

8. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród, stypendiów, a także kar za niewłaściwe zachowanie, 

rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami. 

9. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele. 

10. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU. 

11. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy SU, 

gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele, strona internetowa). 
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 § 4. 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas drugiego etapu edukacyjnego naszej 

Szkoły. 

2. Do Samorządu Uczniowskiego należą: 

▪ Rady Samorządów Klasowych. 

▪ Rada Samorządu Uczniowskiego. 

3. W skład Rad Klasowych wchodzą przewodniczący Rady Klasowej, zastępca przewodniczącego 

Rady Klasowej oraz skarbnik Rady Klasowej. Uczniowie wybierani są we wrześniu każdego 

roku. Ich zadaniem jest identyfikacja potrzeb uczniów, inspiracja i zachęcane uczniów do 

działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole oraz 

informowanie o planach i działaniach Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest spośród wszystkich uczniów w czerwcu w 

roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie działalności.  

 

§ 5. 

Zasady działania Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Samorząd Uczniowski działa poprzez 10 przedstawicieli wyłonionych w wyborach 

powszechnych klas IV-VIII w czerwcu oraz z przedstawicieli klas wybranych we wrześniu.  

2. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

3. Nad przebiegiem prac SU czuwa Opiekun Samorządu. 

4. Na pierwszym zebraniu we wrześniu spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego 

wybiera się przewodniczącego SU i zastępcę przewodniczącego. Są to uczniowie, którzy uzyskali 

najwyższe wyniki w wyborach podczas głosowania.  

5. Samorząd Uczniowski, w porozumieniu z pozostałymi organami szkoły, powołuje radę 

wolontariatu i określa kompetencje jej działalności. 

6. Celem wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej 

i nieodpłatnej pomocy innym. 

7. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu zostanie określony w odrębnym 

dokumencie. 
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8. Rada Samorządu działa w sekcjach: 

▪ Organizacyjnej; 

▪ Kulturalnej; 

▪ Artystycznej; 

▪ Sportowej; 

▪ Charytatywnej. 

1. Uczniowie sami decydują, w której sekcji chcieliby działać, nie więcej jednak niż  

w dwóch z nich. Spotkania poszczególnych sekcjach odbywają się w różnych terminach, zgodnie 

z ogłoszeniami opiekuna na tablicy SU. 

2. Zebrania organów Samorządu odbywają się raz w tygodniu w terminie ustalonym przez 

opiekuna SU w budynku szkoły oraz według potrzeb w formie zdalnej poprzez platformę 

Microsoft Teams.  

3. Rada Samorządu wraz z opiekunem ustala we wrześniu roczny plan pracy, który przedstawia do 

akceptacji dyrektorowi szkoły. 

 

§ 6. 

Ordynacja wyborcza 

 

1. Wybory do Zarządu Samorządu uczniowskiego odbywają się w czerwcu w roku 

poprzedzającym kadencję. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. 

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

3. Klasy IV-VIII, zgłaszają po 2-3 kandydatów do opiekuna do 30 maja danego roku szkolnego.  

4. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na 

plakatach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją 

działalność w Samorządzie. Kampania trwa do dnia wyborów. 

5. Za przebieg wyborów odpowiada opiekun SU, który powołuje i organizuje pracę komisji 

wyborczej wyłonionej z uczniów klas VII-VIII. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie 

prawidłowości zgłoszeń kandydatur, sporządzenie listy wyborców  

i kandydatów, czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, przeprowadzenie głosowania 

tajnego, wydrukowanie i zabezpieczenie kart do głosowania, przygotowanie lokalu wyborczego, 

zapewnienie sprawnej organizacji głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz 

ogłoszenie wyników wyborów. 
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6. Kandydat do Zarządu Samorządu powinien: 

a) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym, kreatywnym; 

b) umieć współpracować w grupie; 

c) umieć podejmować decyzje, negocjacje; 

d) chętnie działać na rzecz uczniów; 

e) być bezinteresownym, życzliwym, optymistą; 

f) posiadać ocenę co najmniej dobrą zachowania; 

g) mieć dobre oceny w nauce.  

7. Jeżeli uczeń należący do Rady Samorządu Uczniowskiego nie angażuje się w jej działania lub  

w rażący sposób narusza obowiązujące w szkole regulaminy, zostaje usunięty z RSU, na wniosek 

jej członków. Na jego miejsce zostanie powołany kandydat z kolejnym najwyższym wynikiem  

uzyskanym podczas wyborów.  

 

§ 7. 

Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności SU. 

2. Dysponentem funduszy jest Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu  

z opiekunem. 

3. Fundusz Samorządu jest tworzony: 

a) z dochodów uzyskanych z imprez szkolnych; 

b) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje oraz organizacje. 

 

§ 8. 

Obowiązku dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów,  

w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja 

uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży. 

3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, w szczególności w 

WSO, Statucie i innych dokumentach. 

4. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności SU (np. 
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udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.). 

5. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii, sądów, wniosków uczniów, podejmowanie 

merytorycznej dyskusji, zapraszanie przedstawicieli SU do udziału w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne 

stanowisku. 

6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły. 

7. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi  

i organizacjami szkoły. 

8. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia SU, jeżeli są one 

sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

§ 9. 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez uczniów w wyborach pośrednich lub 

pośrednich przez organ reprezentujący samorząd uczniowski. 

2. Do jego zadań należy; 

a) Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i dyrektora szkoły; 

b) Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie 

dysponowania funduszami; 

c) Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich; 

d) Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w 

jego działalności; 

e) Przedstawianie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               § 10. 
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Rodzaje nagród i warunki ich przekazywania uczniom  

 
Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla uczniów w szczególności za ich rzetelną naukę i pracę, 

wzorową postawę, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne. 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę od: 

a. Rady Rodziców 

b. Dyrektora; 

c. Rady Pedagogicznej; 

2. Uczeń może otrzymać jednocześnie nagrodę od więcej niż jednego podmiotu w przypadku 

zaistnienia ku temu przesłanek. 

3. Tryb przyznawania nagród przez dyrektora i Radę Pedagogiczną określają organy. 

4. Narodami dyrektora są: 

a) Pochwała ustna wobec uczniów oddziału; 

b) Pochwała ustna wobec uczniów szkoły; 

c) Pochwała pisemna z wpisem do akt ucznia; 

d) List skierowany do rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Nagrodę Dyrektora uczeń może otrzymać za wzorcową i przykładną postawę. 

6. Rodzaje nagród: 

a) Pochwała wychowawcy klasy; 

b) Pochwała dyrektora; 

c) Nagroda rzeczowa; 

d) Dyplom uznania; 

e) Wręczenie świadectwa przez dyrektora na apelu kończącym rok szkolny; 

f) Wpis do Księgi Absolwentów; 

g) Nagroda dla Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 14; 

h) Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. 
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                                                                                    § 11. 

 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary  

 

1. Kara stosowana wobec ucznia ma na celu przede wszystkim zdyscyplinowanie ucznia. Przyjmuje się, 

iż rodzaj kary winien być adekwatny do przewinienia popełnionego przez ucznia, a kara powinna być 

jak najmniej dolegliwa, lecz jednocześnie realizująca cel, dla którego została nałożona. 

2. W Szkole przewiduje się poniższe rodzaje kar: 

a) wyłączenie z wycieczki klasowej/szkolnej; 

b) wyłączenie z imprezy klasowej/szkolnej; 

c) upomnienie wychowawcy klasy; 

d) nagana udzielona przez dyrektora; 

e) obniżenie oceny zachowania; 

f) przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy; 

3. O wyłączeniu z wycieczki lub imprezy klasowej/szkolnej decyduje wychowawca w przypadku 

powtarzającego się niewłaściwego zachowania ucznia. 

4. Upomnienie pisemne wychowawcy klasy stosuje się w przypadku stwierdzonego kilkukrotnego 

naruszenia obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

5. Naganę udzieloną przez dyrektora stosuje się w przypadku stwierdzenia wielokrotnego naruszenia 

obowiązków ucznia lub spowodowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu swojemu lub innych. 

6. Przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy stosuje się w przypadku stwierdzenia wielokrotnego 

naruszenia obowiązków ucznia, gdy wyżej wymienione kary nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

8. Wezwanie ucznia i jego rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy w obecności dyrektora szkoły 

lub/i obniżenie ceny zachowania może być stosowane w połączeniu z karami wskazanymi w ust.      1 -  

6 niniejszego paragrafu. 
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§ 12. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany w regulaminie wprowadzać można na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego po 

konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją szkoły i Rzecznikiem Praw Ucznia. 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi część Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 w 

Gdańsku.  

Karta zmian regulaminu: 

 

Nr Zmiana dotyczy  Autor 

Data Podpis 

1 Powołania Rady Wolontariatu. 2.09.2019 r.  

2 Zasady odwołania ucznia  z Rady SU.  2.09.2019 r.  

3    

  


