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Załącznik nr 4 

do zarządzenia  nr 4/2017/2018                  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Gozdowie z dnia 6 września 2017r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEGGGUUULLLAAAMMMIIINNN   SSSAAAMMMOOORRRZZZĄĄĄDDDUUU   UUUCCCZZZNNNIIIOOOWWWSSSKKKIIIEEEGGGOOO   

SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEEJJJ      

IIIMMM...   MMMAAARRRIIIIII   KKKOOONNNOOOPPPNNNIIICCCKKKIIIEEEJJJ   WWW   GGGOOOZZZDDDOOOWWWIIIEEE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozdowo, wrzesień 2017r. 
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RRREEEGGGUUULLLAAAMMMIIINNN   SSSAAAMMMOOORRRZZZĄĄĄDDDUUU   UUUCCCZZZNNNIIIOOOWWWSSSKKKIIIEEEGGGOOO   

SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEEJJJ      

IIIMMM...   MMMAAARRRIIIIII   KKKOOONNNOOOPPPNNNIIICCCKKKIIIEEEJJJ   WWW   GGGOOOZZZDDDOOOWWWIIIEEE   

   
 

Regulamin opracowany zgodnie z Art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz 
Statutem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. 

 

   KKKssszzztttaaałłłttt   SSSaaammmooorrrzzząąąddduuu   

111...    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

222...   Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

333...   W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: Przewodniczący Samorządu, zastępca 
Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu. 

 

   PPPrrrzzzeeewwwooodddnnniiiccczzząąącccyyy   SSSaaammmooorrrzzząąąddduuu   

111...    Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV - VII, przy czym kandydat musi uzyskać 
największą ilość głosów w wyborach do Rady Samorządu. 

222...   Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok. 

333...   Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem 
kadencji. 

444...   W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego 
obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu. 

555...   Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów. 
 

   CCCzzzłłłooonnnkkkooowwwiiieee   SSSaaammmooorrrzzząąąddduuu   

111...    Samorząd Uczniowski składa się z uczniów klas IV - VII wybranych spośród całej społeczności 
uczniowskiej. 

222...   W skład Rady Samorządu Uczniowskiego oprócz Przewodniczącego wchodzą 2 osoby z klas 
IV - VII, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach. 

333...   Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest na jeden rok szkolny, w głosowaniu równym, 
tajnym, bezpośrednim i powszechnym. 

444...   Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w 4-ym tygodniu września danego 
roku szkolnego. 

555...   Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego są prowadzone pod nadzorem nauczycieli 
pełniących obowiązki opiekunów Samorządu. 

666...   Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego mogą zostać jedynie uczniowie szkoły.  

777...   W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka Rady Samorządu Uczniowskiego przed 
upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez 
Samorząd. 

888...   Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas IV - VII. 
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999...   Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego są głównym organem wykonawczym 
Samorządu. 

111000...   Samorząd Uczniowski podejmuje decyzje większością głosów. 

111111...    Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków 
członków Samorządu Uczniowskiego i podaje ten podział do wiadomości Opiekuna. 

 

   OOOpppiiieeekkkuuunnn   SSSaaammmooorrrzzząąąddduuu   

111...    Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego. 

222...   Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu 
Uczniowskiego. 

333...   Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu 
Uczniowskiego. 

444...   Opiekun Samorządu Uczniowskiego może w uzasadnionych przypadkach podać się do 
dymisji. 

555...   Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach 
może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu. 

 

   ZZZeeebbbrrraaannniiiaaa   SSSaaammmooorrrzzząąąddduuu   

111...    Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu. 

222...   Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do 
zwoływania specjalnych zebrań Samorządu Uczniowskiego. 

333...   Samorząd Uczniowskiego ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku 
roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu). 

444...   Samorząd Uczniowski ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku 
szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy). 

 

   IIInnnnnneee   pppooossstttaaannnooowwwiiieeennniiiaaa   

111...    Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
 prawo do zapoznawania 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, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z dyrektorem, 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

222...   Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. 

333...   Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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444...   Samorząd Uczniowski upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania 
swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły. 

555...   Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

666...   Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. 

777...   Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one 
rozpatrywane przez Samorząd.  
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CCCEEELLLEEE   DDDZZZIIIAAAŁŁŁAAANNNIIIAAA   SSSAAAMMMOOORRRZZZĄĄĄDDDUUU   UUUCCCZZZNNNIIIOOOWWWSSSKKKIIIEEEGGGOOO   

SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEEJJJ      

IIIMMM...   MMMAAARRRIIIIII   KKKOOONNNOOOPPPNNNIIICCCKKKIIIEEEJJJ   WWW   GGGOOOZZZDDDOOOWWWIIIEEE   
 

   Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 

   Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną. 

   Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania. 

   Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku. 

   Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się 
z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się 
interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu). 

   Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 

   Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za podejmowane 
zadania. 

   Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

   Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole. 

   Podtrzymywanie tradycji. 

   Włączenie rodziców w sprawy szkoły. 

 

 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

Barbara Gapińska i Monika Marciniak 
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PPPLLLAAANNN   PPPRRRAAACCCYYY   SSSAAAMMMOOORRRZZZĄĄĄDDDUUU   UUUCCCZZZNNNIIIOOOWWWSSSKKKIIIEEEGGGOOO   

NNNAAA   RRROOOKKK   SSSZZZKKKOOOLLLNNNYYY   222000111777///222000111888   
 
 
 

   WWWrrrzzzeeesssiiieeeńńń   

111...   Wykonanie gazetki – Bezpieczna droga do i ze szkoły. 

222...   Zapoznanie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

333...   Organizacja kampanii wyborczej, wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego 

   wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy, 

   zebranie samorządu i wybór poprzez głosowanie zarządu samorządu, czyli: 
przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, 

   ogłoszenie wyników na forum szkoły. 

444...   Ustalenie planu działań na rok szkolny 2017/2018 

   wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, 

   ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji 

555...   Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

666...   Rozpoczęcie całorocznej akcji „dzień nadania szkole imienia Marii Konopnickiej dniem bez 
sprawdzianu”. (jeśli możemy) 

777...   Wykonanie gazetki z okazji Dnia Chłopaka. 

 

 

 

   PPPaaaźźźdddzzziiieeerrrnnniiikkk   

111...   Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami: „Mam prawo i znam swoje obowiązki”. 

222...   Przedstawienie harmonogramu dyżurów na przerwach międzylekcyjnych. 

333...   Światowy Dzień Uśmiechu (6.X.) obdarowywanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką 
z uśmiechem  

444...   Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela 

   zakupienie lub wykonanie drobnych upominków, 

   wykonanie gazetki okolicznościowej. 

555...   Udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych 

   wykonanie drobnych upominków. 

666...   Aktualizowanie gazetki Samorządu. 

777...   Zbiórka Karmy do schroniska. 

888...   Powołanie sekcji „Bezpieczna przerwa”. 
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   LLLiiissstttooopppaaaddd   

111...   Wszystkich Świętych 

   wykonanie gazetki okolicznościowej, 

   zapalenie zniczy na miejscowym cmentarzu. 

222...   Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości 

   udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w obchodach Święta Niepodległości, 

   zredagowanie gazetki na temat Święta Odzyskania Niepodległości. 

333...   Dzień Praw Dziecka (20 listopada). 

444...   Dzień Życzliwości w naszej szkole. 

555...   Andrzejki  

   szkolna dyskoteka andrzejkowa, 

   gazetka prezentująca wróżby andrzejkowe. 

666...   Włączenie się w akcję Góra Grosza. 

777...   Dzień Pluszowego misia 25.XI. 

 

 

   GGGrrruuudddzzziiieeeńńń   

111...   „Podziel się z innymi” – zbiórka darów materialnych dla ubogich - akcja we współpracy 
z pedagogiem szkoły. 

222...   Wykonanie gazetki o tematyce bożonarodzeniowej. 

333...   Pomoc w organizacji szkolnej wigilii. 

444...   Złożenie życzeń osobom starszym i samotnym naszej miejscowości. 

 

 

   SSStttyyyccczzzeeeńńń   

111...   Dzień Babci i Dziadka 

   konkurs na najładniejszą laurkę, 

   gazetka okolicznościowa. 

222...   Podsumowanie wyników nauczania i zachowania uczniów w I półroczu. 

333...   Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego 

   sporządzenie sprawozdania, 

   wnioski do dalszej pracy. 

444...   Wykonanie gazetki „Bezpieczne ferie”. 

 

   LLLuuutttyyy   

111...   Walentynki 

   przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe, 

   doręczanie korespondencji przez szkolnych listonoszy poczty „Amora”, 

   konkurs na zabawną kartę walentynkową, 

   wykonanie gazetki okolicznościowej, 

   zakochani zaczytani – szukanie w literaturze treści o miłości. 

222...   Aktualizowanie gazetki Samorządu – Wspomnienia z ferii. 
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   MMMaaarrrzzzeeeccc   

111...   Obchody Dnia Kobiet 

   przygotowanie życzeń, 

   gazetka okolicznościowa. 

222...   Organizacja „Pierwszego Dnia Wiosny”. 

 

 

   KKKwwwiiieeeccciiieeeńńń   

111...   Prima Aprilis. 

222...   Dzień z książką – FLASH MOB. 

333...   Pomoc w organizacji „Międzynarodowego Dnia Ziemi”. 

 

 

   MMMaaajjj   

111...   Święto Konstytucji 3 Maja 

   pomoc w organizacji apelu, 

   gazetka okolicznościowa. 

222...   Dzień Matki. 

333...   Organizacja „Dnia Dobrych Uczynków”. 

 

 

   CCCzzzeeerrrwwwiiieeeccc   

111...   Podsumowanie pracy w II półroczu 

   konkurs na najlepszą klasę pod względem zachowania i nauki. 

222...   Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego 

   sporządzenie sprawozdania, 

   wnioski do pracy. na następny rok. 
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