REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
IM. MJR. MIECZYSŁAWA SŁABEGO W GDAŃSKU
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 55 ust. 3
- zarządzenie MEN z dnia 27 października 1992 r.
- konwencja o prawach dziecka Dz.U. 1991 Nr 120 poz. 526

Rozdział I
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
§1
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
§2
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy swoje zadania wykonują przez
organy samorządu.
§3
1. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§4
1. Samorząd jest rzecznikiem praw uczniowskich wobec Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej, Rady Szkoły i nadzoruje ich realizację.
§5
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej
i Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
2. Samorząd Uczniowski może:
a) organizować dyżury porządkowe uczniów (klasowe i ogólnoszkolne),
b) obsługiwać radiowęzeł szkolny,
c) prowadzić niektóre apele szkolne,

d) organizować doraźne akcje zarobkowe, np.: loterie fantowe, płatny wstęp na
imprezy, dyskoteki itp. z przeznaczeniem dochodu na określony cel,
e) prowadzić akcje charytatywne, np.: sprzedaż kartek, zakładek, nalepek itp. na
rzecz fundacji lub zbiórki rzeczy dla dzieci z Domu Dziecka itp.,
f) zorganizować jeden dzień w roku zajęć, np.: powitanie wiosny, Dzień Ziemi,
Dzień Dziecka itp.
§6
1. Samorząd Uczniowski ma prawo współdecydować o:
g) formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych;
h) sprawach porządkowych – strój, obuwie, sposób spędzania czasu wolnego itp.
i) systemie nagradzania i karania uczniów.
§7
1. Samorząd ma prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej w
obronie lub z poręczeniem za uczniów, wobec których została orzeczona kara
regulaminowa, wnosząc o niższą karę lub odstąpienie od niej.
§8
1. Samorząd Uczniowski może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora dotyczącym
powołania Rady Szkoły I kadencji.
§9
1. Przewodniczący, jego zastępca i sekretarz Rady Samorządu są również członkami
Rady Szkoły.
§ 10
1. Przedstawiciele SU mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej zgodnie
z regulaminem Rady Pedagogicznej.
§ 11
1. Przedstawiciele SU mogą uczestniczyć wspólnie z innymi organami szkoły w
rozwiązywaniu kluczowych problemów szkoły.
§ 12
1. Samorząd uczniowski wraz z innymi organami szkoły działa na zasadach partnerskich,
ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach.

Rozdział II
Skład i organizacja Samorządu Uczniowskiego
§1
1. W klasach działają Samorządy Klasowe, które reprezentują 3-4 osobowe Rady
Klasowe (gospodarz, zastępca i członkowie, np.: skarbnik, łącznik biblioteczny).
§2

1. Rady Klasowe wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego i biorą udział w
zebraniach samorządu.
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§3
Samorząd Uczniowski wybiera kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego w
głosowaniu tajnym.
Wybory uzupełniające są tajne i odbywają się każdego roku na początku drugiego
semestru bieżącego roku szkolnego.
Radę Samorządu Uczniowskiego stanowi czterech uczniów, a po wyborach
uzupełniających sześciu uczniów Gimnazjum Nr 30 tzn., że każdy poziom edukacji
gimnazjalnej ma w Radzie Samorządu Uczniowskiego dwóch przedstawicieli.
Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza.
Pozostali wybrani do Rady SU są jej członkami, których zadaniem jest organizowanie
Sekcji (Komisji) SU.
§4
W SU mogą działać sekcje (komisje), np.: naukowa, informacyjna, porządkowa,
sportowa, dekoratorska, imprezowa itp.
O rodzaju i ilości sekcji (komisji) decyduje SU.
Organizowaniem sekcji (komisji) zajmują się członkowie Rady Samorządu
Uczniowskiego.
Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczących
sekcji (komisji), a przewodniczący dobierają sobie do pracy wszystkich chętnych.
Przewodniczący sekcji (komisji) wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

§5
1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca reprezentują Radę
SU na zewnątrz.
§6
1. Rada SU kieruje działaniami Samorządu Uczniowskiego, a także jego inicjatywami
finansowymi.
2. Wszelkie działania SU i decyzje finansowe powinny być podejmowane decyzją
zwykłej większości głosów uprawnionych, obecnych na posiedzeniu szkolnych
samorządowców.
3. Samorząd Uczniowski opracowuje i przedstawia opiekunowi SU program działań
samorządowych i planów finansowych na bieżący rok szkolny do końca października
bieżącego roku szkolnego.
§7
1. Rada SU powinna spotykać się co najmniej raz na dwa miesiące, a Samorząd
Uczniowski co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
2. Wszelkie propozycje i życzenia Samorządu Uczniowskiego mogą być przekazywane
osobiście do Rady SU lub wpisywane do księgi SU znajdującej się w dostępnym dla
wszystkich uczniów miejscu (portiernia szkoły lub biblioteka).
3. W posiedzeniu Rady SU i Samorządu Uczniowskiego bierze udział nauczyciel
pełniący rolę opiekuna SU z głosem doradczym.
4. Przewodniczący Rady SU składa samorządowi roczne sprawozdanie z działalności
Rady SU i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
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§1
Zmiana w zespole reprezentującym samorządność uczniowską może odbyć się po
uzgodnieniu z przedstawicielami SU, opiekunem SU oraz Dyrekcją szkoły zgodnie z
wolą pozostałych uczniów.
Odwołanie przedstawiciela Rady SU może nastąpić w efekcie radykalnych zaniedbań
przez uczniów szkoły gimnazjalnej, zgłoszonych pisemnie do opiekuna SU,
dobrowolnej rezygnacji wybranego przedstawiciela, który zgłasza pisemnie wniosek
do opiekuna SU lub na pisemny wniosek opiekuna SU zgłoszony na zebraniu SU.
Na miejsce odwołanego członka SU wchodzi uczeń, który w wyborach
uzupełniających, na danym etapie edukacji gimnazjalnej otrzymał największą liczbę
głosów lub Rada SU zwykłą większością głosów podejmuje decyzję włączenia innego
kandydata do Rady SU w ciągu dwóch tygodni.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego lub jego zmiany uchwala zebranie SU w
obecności 2/3 uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 30 W GDAŃSKU
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy Samorządu są
jedynymi reprezentantami uczniów.
2. Samorząd Uczniowski opracowuje plan swojej działalności i przedstawia go do
zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
3. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin SU.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej lub
Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum,
a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów:
( w oparciu o Konwencje Praw Dziecka, Katalogu Praw i Wolności Człowieka)
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej i oświatowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
5. Samorząd ma prawo współdecydować o:
a) formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie szkoły,
b) szkolnych sprawach porządkowych, np.: strój, obuwie, sposób spędzania czasu
wolego, itp.,
c) systemie nagradzania i karania uczniów.
6. Samorząd ma prawo do obrony ucznia, wobec którego została orzeczona kara.
7. Samorząd Uczniowski może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora dotyczącym
powołania Rady Szkoły I kadencji.
8. Przewodniczący SU, jego zastępca i sekretarz Rady Samorządu również są członkami
Rady Szkoły.
9. Przedstawiciele SU mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej zgodnie
z regulaminem Rady Pedagogicznej.
10. Przedstawiciele SU mogą uczestniczyć we wspólnym z innymi organami szkoły
działaniu w rozwiązywaniu kluczowych problemów szkoły.
11. Samorząd Uczniowski wraz z innymi organami szkoły działa na zasadach
partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych
działaniach i decyzjach.

PROCEDURY STOSOWANE W DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 30
GDAŃSK-ZŁOTA KARCZMA
A. Procedury stosowane w działalności SU znajdują się w gablocie SU i bibliotece
szkolnej.
B. Uczniowie klas I-III gimnazjum są z nimi zapoznawani na godzinach
wychowawczych we wrześniu bieżącego roku szkolnego.
C. Uczniowie wszystkich klas omawiają procedury działalności SU i zgłaszają
propozycje korekty dotyczące działalności SU.

I.

WYBORY OPIEKUNA UCZNIOWSKICH WŁADZ SAMORZĄDOWYCH.
1. Wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonywany jest w
demokratycznych i tajnych wyborach całej społeczności uczniowskiej w
wyznaczonym dniu nauki szkolnej, po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.
2. Kandydatami na opiekuna SU mogą zostać nauczyciele, którzy w sondażu
uczniowskim wyrażą na to ustną zgodę.
3. Nauczyciel – kandydat na Opiekuna SU ma prawo prowadzić kampanię
wyborczą w wyznaczonym przez Dyrekcję terminie przez okres jednego
tygodnia.
4. W wyborach Opiekuna SU uczestniczą wszyscy nauczyciele, którzy pełnią
funkcję opiekunów proceduralnych.
5. Nieobecność ucznia w dniu wyborów nie upoważnia go do oddania głosu w
późniejszym terminie.
6. Demokratyczne i tajne wyboru Opiekuna SU mogą się odbyć uroczyście w
dniu wyborów uzgodnionym z Dyrekcją Szkoły lub w ciągu jednej godziny
lekcyjnej, pod opieką nauczycieli prowadzących lekcje, w tym samym czasie.
7. Kadencja Opiekuna SU trwa do czasu jego pisemnej uzasadnionej rezygnacji,
zgłoszonej przedstawicielom SU i Dyrekcji Szkoły lub odwołania,
wynikającego z woli uczniów.
8. Odwołanie z funkcji Opiekuna SU może odbyć się w sytuacji radykalnych
zaniedbań w pełnieniu obowiązków pisemnie zgłoszonych i podpisanych, do
Dyrekcji Szkoły, przez uczniów w liczbie 25 % samorządowców gimnazjum.

9.

Odwoływany przez uczniów Opiekun SU ma prawo do obrony przed komisją
składającą się z Dyrekcji Szkoły, Przedstawicieli SU, trzech niezależnych
nauczycieli oraz przedstawicieli uczniów z każdego poziomu edukacyjnego
szkoły (w liczbie 3 uczniów).

II.

WYBORY UCZNIOWSKICH WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
1. Samorząd Uczniowski reprezentują demokratycznie i tajnie wybrani
uczniowie.
2. Przedstawicielami SU są trzej uczniowie, którzy pełnią funkcję
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Kadencja wybranych przedstawicieli SU trwa 2,5 roku szkolnego.
4. Odwołanie przedstawiciela SU może nastąpić w efekcie radykalnych
zaniedbań zaobserwowanych przez uczniów gimnazjum zgłoszonych pisemnie
do Opiekuna SU, dobrowolnej rezygnacji wybranego przedstawiciela, który
zgłasza pisemnie do Opiekuna SU lub na pisemny wniosek Opiekuna SU
zgłoszony na zebraniu SU.
5. Zmiana w zespole reprezentującym samorządność uczniowską może odbyć się
po uzgodnieniu z Przedstawicielami SU, Opiekunem SU oraz Dyrekcją
Szkoły, zgodnie z wolą pozostałych uczniów zastępuje go ten, który w
wyborach otrzymał w kolejności największą liczbę głosów lub w efekcie
wyborów uzupełniających.
6. Odwoływany przedstawiciel SU ma prawo do obrony przed komisją składającą
się z czterech przedstawicieli SU i Opiekuna SU.
7. Decyzje o zmianach osobowych w składzie przedstawicieli SU podawane są
pisemnie na tablicy ogłoszeń SU.

III.

PRZEPŁYW INFORMACJI
1. Zebrania przedstawicieli SU z trójkami klasowymi odbywają się dwa razy w
semestrze.
2. W razie konieczności zebranie może zwołać przewodniczący lub jego zastępca
w dowolnym terminie, po uzgodnieniu z Opiekunem SU.
3. Wszyscy uczniowie mają prawo zgłaszać swoje uwagi i nurtujące ich
problemy do przedstawiciela SU lub Opiekuna SU.

4. Bieżące informacje dotyczące działalności SU wywieszane są w gablocie SU
lub przekazywanie ustnie w poszczególnych klasach, za potwierdzeniem
gospodarza.

IV.

KOMUNIKACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z DYREKCJĄ SZKOŁY
I RADĄ PEDAGOGICZNA
1. Przedstawiciele SU mają bezpośredni kontakt z Dyrektorem Szkoły (w razie
nieobecności z jego Zastępcą) w wyznaczonym terminie.
2. Pośredni kontakt z Dyrektorem Szkoły odbywa się przez Opiekuna SU.
3. Z Radą Pedagogiczną uczniowie mogą się kontaktować za pośrednictwem
Wychowawców lub Opiekuna SU.
4. Z Pedagogiem szkolnym uczniowie mogą się kontaktować osobiście w
wyznaczonych godzinach.

V.

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I IMPREZ KULTURALNO
– ROZRYWKOWYCH
1. SU organizuje uroczystości szkolne i imprezy kulturalno – rozrywkowe po
uzgodnieniu z Opiekunem SU i uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

WSZELKIE PROBLEMY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W
PROCEDURACH, BĘDĄ ROZWIĄZYWANE PRZEZ OPIEKUNA SU.

