
Cele działania, plan pracy i regulamin Samorządu Uczniowskiego  

                              w roku szkolnym 2016/2017 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017: 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROKIEM WOLONTARIATU- To hasło nadrzędne 

1. Aktywizowanie uczniów do działalności w Wolontariacie. 
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną. 
3. Uczenie się samodzielności, współpracy i współdziałania w grupie, w zespole (liczenie 

się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, 
podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu). 

4. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego. 
5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 

Kształt Samorządu: 

1. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 9 ( zwany odtąd Samorządem) tworzą 
wybrani uczniowie szkoły podczas powszechnych wyborów: 

- Kandydaci na członków Samorządu zebrać listy z podpisami, przynajmniej 15 ( 
piętnaście osób wspierających ich program wyborczy i wręczyć je opiekunowi 
Samorządu, pani Joannie Góreckiej- wychowawcy klasy VI a), 

- Po zgłoszeniu kandydatury kandydaci przygotowują plakat wyborczy i umieścić go w 
miejscu wskazanym przez opiekuna Samorządu. 

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. 
3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Samorządu, 

skarbnik oraz członkowie. 
4. Przewodniczący Samorządu: 

- wybierany jest przez uczniów klas IV- VI, przy czym kandydat musi zdobyć największą 
liczbę głosów w wyborach tajnych do Samorządu. 
- Przewodniczący pełni swoją funkcję przez rok. 
- Przewodniczący z uzasadnionych przyczyn może wcześniej zrezygnować z pełnionej 
funkcji. 
- W przypadku dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, obowiązki 
Przewodniczącego przejmuje zastępca. 
- Przewodniczący reprezentuje ogół uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. 
 
5. Członkowie Samorządu: 
- Samorząd reprezentują uczniowie klas IV- VI, wybrani w wyborach do Samorządu. 
- Samorząd wybierany jest w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, równym, tajnym. 



- Wybory Samorządu odbędą się 26 września 2016 r.  
- Nad poprawnością wyborów czuwa opiekun Samorządu. 
- Członkami Samorządu są tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. W momencie 
ukończenia szkoły uczniowie nie mogą pełnić funkcji samorządowych tejże szkoły. 
- Samorząd podejmuje decyzje większością głosów. 
- Na pierwszym posiedzeniu przyjęty jest podział obowiązków wszystkich członków oraz 
plan działania na rok szkolny 2016/2017. 
 
6. Opiekun Samorządu: 
- Opiekun ma prawo uczestniczyć w zebraniach Samorządu. 
- Opiekun pełni funkcję doradczą. 
- Opiekun w uzasadnionych przypadkach może zrezygnować z pełnionej funkcji. 
- Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych 
w celach działalności Samorządu. 
7. Zebrania Samorządu: 
- Spotkania Samorządu odbywają się raz w miesiącu, w uzasadnionych sytuacjach można 
zwołać zebranie niezależnie od podanej wcześniej daty spotkania. 

8. Sposób dokumentowania działalności Samorządu: 

- Członkowie zdają sprawozdanie ze swojej działalności opiekunowi Samorządu raz 
w okresie ( na koniec pierwszego i drugiego okresu). 

9. Postanowienia inne: 

- Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej opinie 
i wnioski w sprawach naruszania podstawowych praw ucznia. 

10. Postanowienia końcowe: 

- Wszyscy uczniowie klas IV-VI zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem 
Samorządu. 
- Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów. 
- Każdy uczeń ma prawo zgłaszania swoich innowacji, pomysłów podczas zebrań 
Samorządu. 
- Regulamin został opracowany przez członków Samorządu i opiekuna. 
                                                                                                       

 Opiekun Samorządu: 
Joanna Górecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Gorzowie Wlkp. 

                                Rok Szkolny 2016/2017 

WRZESIEŃ: 

- Kampania wyborcza, ustalenie terminu wyborów. 

- Zapoznanie uczniów z ich prawami na lekcjach wychowawczych. 

- Akcja Ogólnoszkolna - Sprzątanie Świata. 

- organizacja Dnia Chłopaka. 

- Przedstawienie uczniom założeń Wolontariatu - akcja Pola Nadziei na rzecz 
Gorzowskiego Hospicjum. 

PAŹDZIERNIK: 

- Udział w przygotowaniach Dnia Nauczyciela. 

- Przygotowanie upominków dla pierwszoklasistów. 

- Aktualizacja gazetki i strony internetowej. 

- Jarmark jesienny. 

LISTOPAD: 

- Organizacja dyskoteki andrzejkowej. 

- Organizacja Szlachetnej Paczki. 

- Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Święta Niepodległości. 

GRUDZIEŃ: 

- Pomoc w organizacji akcji- „ Mikołajkowe szaleństwa”- wspólne zdjęcie mikołajów. 

- Konkurs na dekorację świąteczną 

- Jarmark świąteczny. 

- Udział w akcji podsumowującej Szlachetną Paczkę.  

- Świąteczne przeboje, koncert kolęd z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

- Wizyta w Domu Pomocy Społecznej i w Hospicjum im. św. Kamila. 

STYCZEŃ: 

- Niesiemy pomoc zwierzętom z gorzowskiego schroniska - zbiórka karmy oraz innych 
rzeczy potrzebnych zwierzakom. 

- Udział uczniów akcji WOŚP-u. 



- Dyskoteka Karnawałowa. 

- Podsumowanie pierwszego okresu - apel podsumowujący. 

LUTY: 

-Zorganizowanie poczty walentynkowej. 

- Aktualizacja strony internetowej. 

- Wizyta uczniów w schronisku dla zwierząt. 

- Dzień Języka Polskiego. 

MARZEC: 

- Pomoc w organizacji Dnia Kobiet, wykonanie gazetki szkolnej, przygotowanie życzeń. 

- Szkolny Konkurs Talentów. 

KWIECIEŃ: 

- Tydzień - ekologiczny - Ziemia czysta i radosna. 

- Jarmark świąteczny, konkurs na dekorację klas. 

- Odwiedziny w Hospicjum i w Domu Pomocy Społecznej. 

- Zredagowanie gazetki z okazji Wielkanocy. 

MAJ: 

- Organizacja DNIA DOBRYCH UCZYNKÓW - 15 maja 2017. 

- Aktualizacja strony internetowej. 

- Klasowe spotkania z okazji Dnia Matki. 

- Organizacja „ nocy filmowej” 

CZERWIEC: 

- Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka. 

- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego. 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA - zbiórka nakrętek na rzecz chorej Zosi, udział uczniów w 
akcji na rzecz Hospicjum - POLA NADZIEI, SZLACHETNA PACZKA, WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Udział w akcji GÓRA GROSZA. Pomoc zwierzętom ze schroniska. 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA - uatrakcyjnianie czasu wolnego - organizacja 
dyskotek, balu karnawałowego, muzyczne przerwy – ostatni piątek każdego miesiąca, 
SZCZĘŚLIWY NUMEREK, DZIEŃ PODUSZKI, DZIEŃ POSTACI BAJKOWYCH Zorganizowanie 
NOCY FILMOWEJ, WYBORY MISS I MISTERA - ELEGANCJA JĘZYKOWA - MISTRZ MOWY 
POLSKIEJ. 


