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Tytuł procedury  Wybór i kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

Krótki opis procedury  Zasady opisane w procedurze umacniają szkolną demokrację. 
Poszczególne działy to:  

Podstawa prawna  

Cele Samorządu Uczniowskiego  

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego   

Struktura organizacyjna  

Wybory władz  

Wewnętrzne wybory w Radzie Samorządu i przydział zadań  

Opiekunowie Samorządu 

Fundusze Samorządu  

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 w Rumi 

I. Samorząd Uczniowski  działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Samorząd Uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie 
szkoły. Jest on jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

II. Cele Samorządu Uczniowskiego: 

1. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków 
do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów 
i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę 
i grupę. 

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz 
kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycie lami. 

III. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

1. Przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych 
organów rzecznictwa interesów całej społeczności uczniowskiej. 

2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 
turystycznych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. 

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie uczniów do wykonywania 
niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

5. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom w społeczności 
uczniowskiej, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłoszenie go przez 

opiekuna samorządu dyrektorowi lub radzie pedagogicznej.  
6. Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego (z pocztem szkolnym po 

nadaniu imienia szkole) w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych: rozpoczęcie 

i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, akademia z okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości, uroczyste msze święte za Ojczyznę, inne 

uroczystości na terenie miasta. 
7. Redagowanie gazetki szkolnej. 
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8. Samorząd Uczniowski może podejmować współpracę z innymi samorządami, 

szczególnie na terenie naszego miasta, poprzez wzajemne kontakty, organizowanie 
wspólnych imprez. 

IV. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego: 

1. Przedstawianie do planu pracy szkoły propozycji wynikających z zainteresowań 
i potrzeb uczniów. 

2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu 
przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej. 

3. Organizowanie życia szkolnego (imprez, uroczystości), kultywowanie tradycji 
szkolnych, wydawanie gazetki uczniowskiej. 

4. Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego (z głosem doradczym) 

w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych 
i opiekuńczych. 

5. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania nauczyciela na opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej. 

6. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu 

samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów. 
V. Struktura organizacyjna 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego licząca 15 osób (w jej skład wchodzą uczniowie z 
klas I–III). 

2. Rady klasowe (samorządy klasowe) liczące do 5 osób. 
VI. Wybory władz  Samorządu Uczniowskiego 

1. Wyboru władz Samorządu Uczniowskiego, tzn. Rady Samorządu Uczniowskiego, 
dokonuje się w wyborach uzupełniających, tajnych i równych, w terminie 
wyznaczonym przez opiekuna lub dyrektora szkoły po uzgodnieniu z Samorządem, 

nie później niż do końca września danego roku szkolnego. 
2.  Kadencja członków Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 3 lata, co roku wybiera 

się 1/3 składu, zapewniając ciągłość pracy. Kandydatami do Rady SU są uczniowie 
wybrani do rad klasowych (nie więcej niż 5 osób z danej klasy). 

3. Wybory odbywają się na zasadzie większościowej, na listach wyborczych 

podstemplowanych pieczątką szkoły. Do głosowania w gimnazjum uprawnieni są 
wszyscy uczniowie z klas I–III. 

4.  Głosy przelicza Szkolna Komisja Wyborcza pod nadzorem opiekuna. 

Komisję wyborczą powołuje opiekun Samorządu. 
VII. Wewnętrzne wybory w Radzie SU i przydział zadań 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego na swoim pierwszym zebraniu dokonuje wyboru 
swojego prezydium: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika 

oraz czterech szefów sekcji: kultury i rozrywki, gospodarczej i finansowej, 
porządku i bezpieczeństwa oraz informacji. 

2. Szefowie zespołów dobierają sobie współpracowników spośród pozostałych 

członków Rady. Współpracować mogą również uczniowie spoza Rady, z głosem 
doradczym. 

3. Poszczególne sekcje same organizują swoja pracę tak, aby najskuteczniej 
realizować swoje zadania. Do zadań poszczególnych sekcji należy: 

 Sekcja kultury i rozrywki: organizowanie szkolnych imprez i uroczystości, jak 

dyskoteki, Dzień Samorządności, Dzień Sportu, Dzień Edukacji Narodowej i inne. 



 3 

 Sekcja porządku i bezpieczeństwa: pomoc nauczycielom w dyżurach, porządek na 

imprezach szkolnych i rozgrywkach sportowych. 

 Sekcja informacji: przekazywanie bieżących informacji za pomocą gazetki 

ściennej, redagowanie gazetki szkolnej i jej kolportaż. 

 Sekcja gospodarczo-finansowa: prowadzenie księgi oszczędnościowej Samorządu 

Uczniowskiego, zakup kwiatów i okolicznościowych upominków, sprzedaż gazetki 
szkolnej, a także kalendarzyków, z których dochód przeznaczany jest na 

wspieranie różnych fundacji pomocy dzieciom. 
4. Zebrania Rady są protokołowane. Protokoły pisze sekretarz Rady. 
5. Na początku roku szkolnego Rada SU przygotowuje roczny plan pracy na 

podstawie propozycji zebranych od uczniów. 
VIII. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez uczniów 

lub mianowany przez dyrektora. Jego kandydaturę zatwierdza rada pedagogiczna. 
Obowiązkiem opiekuna jest: 
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i dyrekcji szkoły (np. pomoc przy organizacji imprez i uroczystości 
szkolnych, zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na terenie 

miasta). 
2. Zapewnianie niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej 

działalności uczniów. 

3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu oraz dysponowaniem jego 
funduszami. 

4. Informowanie o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich. 
IX. Fundusze Samorządu Uczniowskiego: 

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności. 
2. Fundusze samorządu mogą być tworzone: 

 z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, 

 ze zbiórki surowców wtórnych, 

 ze sprzedaży gazetki szkolnej itp.  
3. Wszystkie operacje finansowe są dokumentowane w księdze oszczędnościowej. 

4. Fundusze, jakimi dysponuje samorząd, są ulokowane na książeczce PKO. 

                                                                  

Procedura zatwierdzona w dniu 30 sierpnia 2007 

 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

 


