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REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. DZIECI ŚWIATA 

 W GDAŃSKU - OLIWIE 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. W Szkole Podstawowej nr 23 działa Samorząd Uczniowski, zwany dawniej „samorządem” 

utworzony w oparciu o tradycję i ustawę z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty. 

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Regulamin  samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. 

5. Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem, i stawianymi 

wymaganiami.  

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem. 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest: 

 Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, podporządkowania się interesom 

zbiorowym, liczenie się z potrzebami innych. 

 Rozwijanie osobowości oraz wyrabianie cech charakteru poprzez uczestnictwo 

w imprezach, uroczystościach szkolnych, konkursach. 

 Utrzymywanie porządku w szkole i wokół szkoły. 

 Wyrabianie zamiłowania do czystości, porządku i estetyki. 

 Wyrabianie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu.  

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas 

tworzą samorządy klasowe. 

2. W skład Rady Samorządu wchodzą: 

 przewodniczący 

 zastępcy przewodniczącego 

3. Rada samorządu w zależności od potrzeb powołuje sekcje. 

4. Rada samorządu opracowuje plan pracy samorządu na dany rok szkolny. 
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III. WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się corocznie w maju z pośród 

wszystkich uczniów szkoły. 

2. Przewodniczącego i jego zastępców wybierają wszyscy uczniowie szkoły w głosowaniu tajnym 

większością głosów. 

3. Kadencja Rady samorządu trwa 1 rok. 

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

1. Opiekun Samorządu uczniowskiego czuwa nad pracą samorządu, doradza i wspiera inicjatywę 

uczniowską. 

2. Opiekunem Samorządu uczniowskiego jest nauczyciel wybrany poprzez wszystkich uczniów 

szkoły większością głosów w głosowaniu tajnym. 

3. Kadencja opiekuna samorządu trwa 2 lata.  


