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Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 85 ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1287, poz. 1680, poz. 1681, 
poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248 z późn. zm.) oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozdział I: 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Samorząd Uczniowski – zwany dalej SU, zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów. 
2. Samorząd Klasowy – zwany dalej SK, to trzyosobowe zespoły reprezentujące klasy. 
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego – to przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.  
4.  Rada Samorządu Uczniowskiego – to Zarząd SU wraz z co najmniej z czterema stałymi Członkami 

Samorządu Uczniowskiego. 
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim – zwanej dalej Szkołą, to 

miejsce siedziby SU. 

 
§ 2 

SU jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakichkolwiek ugrupowań repolitycznych 
czy społecznych.   
 

Rozdział II: 
 CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 3 

Do głównych celów działalności SU należą: 
1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły, 
2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb 

uczniów we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów takich jak: 
a) prawo do zapoznawania 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, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

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

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz jego zastępcy, 
g) prawo do zgłoszenia inicjatywy w celu powołania Rzecznika Praw Ucznia reprezentowanego 

przez nauczyciela Rady Pedagogicznej. 
3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 
4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 
6) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi 

organami.  
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Rozdział III: 
 OPIEKUN SU 

 
§ 4 

1. Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekun SU i jego Zastępca. 
2. Zastępca Opiekuna SU wspomaga jego działania, a w przypadku nieobecności Opiekuna SU pełni 

jego obowiązki. 
 

§ 5 
Opiekuna SU i Zastępcę wybiera Rada SU (co najmniej połowa członków). Wybory ich są równe, tajne, 
bezpośrednie. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 
 

§ 6 
Opiekun SU wspomaga działalność SU poprzez: 

1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
2) inspirowanie uczniów do działania, 
3) wsparcie w relacjach SU z dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. 

Rozdział IV: 
 ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 

 
§ 7 

1. Do wybieralnych organów SU należą: 
1) Rada Samorządów Klasowych, 
2) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Ich kadencja trwa  1 rok lub do wybrania nowego składu organów SU na kolejny rok szkolny. 
Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone. 
 

§ 8  
1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

1) identyfikują potrzeby uczniów, 
2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w szkole, 
3) informują uczniów o działalności Rady SU, 
4) głosują nad odwołaniem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego SU. 

2. Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest 
Radą Samorządów Klasowych zwanych dalej Radą SK.  
 

§ 9 
1. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

2) uczestnictwo w pracach Rady SK i realizacja celów SU, 
3) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Rady SU lub dyrekcji Szkoły, 
4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania inicjowane przez Radę SU. 

 
§ 10 

1. Do kompetencji Rady SK należy: 
2) współpraca z Radą SU i Opiekunem SU, 
3) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Rady SU, 
4) zgłaszanie propozycji działań dla Rady SU, 
5) kontrolowanie zgodności działań Rady SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły, 
6) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU 

z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Rady SU pod obrady. 
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3. Obrady Rady SK zwoływane są przez Przewodniczącego SU lub na żądanie co najmniej połowy 
członków Rady SK przynajmniej raz w miesiącu. 
 

§ 11 
1. Do kompetencji Rady SU należy: 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
2) wybór Opiekuna SU oraz jego Zastępcy, 
3) wybór Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu, 
4) opracowanie rocznego planu działania SU, 
5) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
6) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii 

członków SU, 
7) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU. 

2. Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego SU lub na żądanie co najmniej połowy 
członków Rady SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu. 
 

§ 12 
Do obowiązków członków Rady SU należy: 

1) uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU, 
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 
3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU. 

 
§ 13 

Rada SU składa się z: 
1) Zarządu SU: 

a) Przewodniczący SU, 
b) Wiceprzewodniczący SU, 
c) Sekretarz; 

2) Maksimum sześcioro stałych członków SU, będących koordynatorami wybranych przez siebie 
sekcji. 
 

§ 14 
Przewodniczący SU: 

1) kieruje pracą SU, 
2) reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych 

organizacji, 
3) przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy SU oraz 

sprawozdanie końcowe z działalności SU, 
4) zwołuje i przewodniczy zebraniom SU oraz Rady Samorządów Klasowych SK, 
5) podczas nieobecności Sekretarza wyznacza osobę sporządzającą protokół ze spotkania, która 

zostaje dodana do dokumentacji SU. 
 

§ 15 
Sekretarz: 

1) prowadzi dokumentację, 
2) sporządza protokół ze spotkań SU. 

 
§ 16 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Rady SU 
zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu SU. 
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§ 17 
1. Członkowie Rady SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków. 
2. Decyzje Rady SK oraz Rady SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są one sprzeczne 

z przepisami prawa lub Statutem Szkoły. 
 

Rozdział V: 
ZASADY ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY SU 

 
§18 

1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może sam zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem 
kadencji. 

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może być odwołany z pełnionej funkcji na wniosek: 
1) dyrekcji szkoły, 
2) Rady Pedagogicznej, 
3) Opiekuna lub Zastępcy SU po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 
4) 1/3 składu reprezentantów Rady SK. 

3. Przewodniczącego  lub Wiceprzewodniczącego odwołuje się z pełnionej funkcji, jeśli: 
1) wszedł w konflikt z prawem, 
2) naruszył Statut Szkoły, 
3) swoją postawą narusza zasady współżycia społecznego i dobre imię Szkoły, 
4) narusza  niniejszy Regulamin SU. 

4. Przewodniczącego  lub Wiceprzewodniczącego SU odwołuje Rada SK zwykłą większością głosów 
w obecności przynajmniej połowy przedstawicieli. Głosowanie jest tajne. 

5. Zebranie mające na celu odwołanie przewodniczącego zwołuje zastępca przewodniczącego lub 
Opiekun SU. 

6. Wniosek o odwołanie przewodniczącego rozpatruje komisja w składzie: zastępca, sekretarz 
i Opiekun SU.  

7. Zebranie, na którym ma być odwołany Przewodniczący  lub  Wiceprzewodniczący odbywa się 
w terminie 7 do 14 dni kalendarzowych od chwili wpłynięcia wniosku. 

8. Decyzja o odwołaniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego wchodzi w życie z chwilą 
ogłoszenia wyników głosowania. 

9. Z chwilą odwołania Przewodniczącego, jego funkcję do czasu upływu kadencji przejmuje 
Wiceprzewodniczący. 

10. Jeśli członek Rady SU opuści 3 zebrania, bez usprawiedliwienia, zostaje z niej usunięty.  
 

Rozdział VI: 
REGULAMIN ORGANIZACJI WOLONTARIATU W SZKOLE 

 
§ 19 

Postanowienia ogólne 
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących wykraczające 

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 
2. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 
3. Szkolne Koło Wolontariuszy, zwane dalej SKW jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi 

młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby 
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu 
inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem i opiekunem wolontariatu podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu. 
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5. W szkole działa wolontariat, w strukturach Samorządu Uczniowskiego, który rozwija kompetencje 

społeczne i interpersonalne uczniów poprzez: 
1) zwiększanie aktywności społecznej uczniów; 
2) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie tej idei; 
3) umożliwianie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących 

pomocy; 
4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze 

szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami. 
6. Działania prowadzone są w szczególności poprzez: 

1) organizowanie spotkań z wolontariuszami; 
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi; 
3) prowadzenie akcji charytatywnych. 

7. Dyrektor zapewnia warunki do działania wolontariuszy w szkole. Samorząd Uczniowski powołuje 
Radę Wolontariatu i ustala jej kompetencje. 

8. Działalność wolontariatu wspierana jest przez: 
1) wychowawców oddziałów wraz z ich uczniami; 
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
3) rodziców. 

9. Wolontariuszem może być każdy uczeń. 
10. Udział w wolontariacie ucznia odbywa się za zgodą jego rodzica. 
11. W szkole prowadzona jest za zgodą rodziców działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza 

na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym dyrektora. 
12. Zajęcia w ramach wolontariatu mogą być prowadzone przez osoby indywidualne i instytucje do 

tego uprawnione po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora w obecności nauczyciela lub specjalisty. 
 

§ 20 
Rada Wolontariatu 

1. Radę Wolontariatu tworzą: 
1) Rada SU, 
2) Opiekun SU, 
3) Opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy. 

2. Rada Wolontariatu: 
1) zatwierdza formy realizacji wolontariatu w szkole, 
2) w uzasadnionym przypadku, wystawia zaświadczenie odnośnie osiągnięć w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu członkom SKW, które zostaje przedstawione do zatwierdzenia Dyrektorowi 
Szkoły. Zaakceptowane zaświadczenie jest podstawą do odnotowania informacji o odbytym 
wolontariacie na świadectwie ukończenia Szkoły. Wpisu tego dokonuje wychowawca klasy. 

3) powołuje i organizuje pracę Szkolnego Koła Wolontariuszy zwanego dalej SKW, 
3. W pierwszym tygodniu czerwca przedstawia Dyrektorowi Szkoły listę członków SKW, uprawnionych 

do uzyskania wpisu o wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły. 
 

§ 21 
Struktura Szkolnego Koła Wolontariuszy SKW 

1. Szkolne Koło Wolontariuszy nie posiada złożonej struktury organizacyjnej. 
2. Członkiem może być każdy uczeń Szkoły, który respektuje zasady działania SKW. 
3. Opiekunem SKW zostaje nauczyciel, który wyrazi chęć zaangażowania się w zorganizowanie 

i koordynowanie działań wolontariuszy, zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły, wybrany przez 
Radę SU. 

4. Członkowie Koła działają na terenie szkoły lub poza nią w organizacjach samorządowych, 
pozarządowych, wśród społeczności lokalnej na zasadzie podpisanych umów, porozumień 
i uzgodnień, które zapewniają realizację celów wolontariatu, a także bezpieczeństwo wolontariuszy. 

5. Za prawidłowe działanie SKW odpowiada Opiekun SKW. 



Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

 
§ 22 

Cele Szkolnego Koła Wolontariuszy 
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwijanie empatii. 
3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 
4. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 
5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 
7. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, mające charakter regularny 

oraz akcyjny. 
 

§ 23 
Zasady pracy wolontariusza 

1. Wolontariusz dostarcza deklarację przystąpienia do SKW wraz ze zgodą rodziców na udział 
w stałych pracach (Załącznik nr 1 Regulaminu SU). 

2. Bierze udział spotkaniach organizacyjnych, warsztatach i szkoleniach zorganizowanych przez 
opiekuna SKW. 

3. Jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania. 
4. Pracuje systematycznie, przez cały rok szkolny, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i innych zajęć 

szkolnych. 
5. Godnie reprezentuje swoją Szkołę w każdym miejscu swojej działalności. 
6. Systematycznie zbiera potwierdzenia swoich działań na Karcie Aktywności Wolontariusza (Załącznik 

nr 2 Regulaminu SU). 
7. Pod koniec roku szkolnego składa Kartę u Opiekuna SKW, który przedstawia Radzie Wolontariatu 

wniosek o wystawienie zaświadczenia. 
8. Ilość przepracowanych godzin uprawniająca do wystawienia zaświadczenia przez Radę 

Wolontariatu wynosi: w roku szkolnym 2019/2020 – 20; w roku szkolnym 2020/2021 – 40, a od 
roku szkolnego 2021/2022 – 60. 

9. Uczestnictwo w wolontariacie nie może mieć negatywnego wpływu na wyniki nauczania. 
10. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z udziału w pracy SKW pod warunkiem zgłoszenia tego 

faktu opiekunowi. O tym fakcie opiekun powiadamia rodziców wolontariusza informacją przesłaną 
przez dziennik elektroniczny Librus. 
 

§ 24 
Zadania opiekuna Szkolnego Koła Wolontariuszy 

1. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy inicjuje powstanie grupy wolontariuszy i organizuje ich 
pracę. 

2. Propaguje ideę wolontariatu oraz prowadzi regularne spotkania i szkolenia. 
3. Podejmuje współpracę z organizacjami zewnętrznymi, zapewniając realizację celów 

i bezpieczeństwo działań wolontariuszy szkolnych. 
4. Zdaje sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariuszy przed Radą Pedagogiczną 

i Dyrektorem Szkoły. 
 

§ 25 
Postanowienia końcowe 

1. Osoby zaangażowane w pracę na rzecz innych mogą propagować działalność Szkolnego Koła 
Wolontariuszy wśród swoich koleżanek i kolegów w całej Szkole. 

2. Chęć rozpoczęcia pracy wolontariuszy szkolnych w nowym miejscu powinna być zgłoszona 
opiekunowi SKW i odbywać się w warunkach sprawdzonych i bezpiecznych. 

3. Wolontariusz może zostać wykluczony z SKW za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu czy 
Statutu Szkoły. 
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4. Jedyną nagrodą dla wolontariusza może być satysfakcja z dobrze prowadzonej działalności 

dobroczynnej. Punkty na świadectwie są jedynie potwierdzeniem uczestnictwa w wolontariacie. 
5. Osobą rozstrzygającą ważne sprawy dotyczące działalności SKW jest Rada Wolontariatu 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 
Rozdział VII: 

Regulamin Skrzynki Dobrych Pomysłów 
 

§ 26 
1. Ideą Skrzynki Dobrych Pomysłów jest: 

1) dzielenie się pomysłami na usprawnienie pracy Szkoły; 
2) proponowanie ciekawych przedsięwzięć; 
3) proponowanie interesujących akcji wewnątrzszkolnych; 
4) proponowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska uczniowskiego. 

2. Skrzynka Dobrych Pomysłów znajduje się przy szkolnym sekretariacie. 
 

§ 27 
Zasady używania Skrzynki Dobrych Pomysłów: 

1) Każdy uczeń Szkoły może wrzucić kartkę z pomysłem do Skrzynki, 
2) Do Skrzynki Dobrych Pomysłów nie wrzucamy kartek z wulgarnych i obraźliwych, 
3) Skrzynka Dobrych Pomysłów nie służy do składania skarg na nauczycieli ani uczniów, 
4) Do Skrzynki można wrzucać informacje anonimowo, 
5) Do Skrzynki wrzucamy pomysły, które są realne do wykonania. 

§ 28 
Postanowienia końcowe 

1. Dostęp do Skrzynki Dobrych Pomysłów ma Opiekun SU i jego Zastępca.  
2. W każdy piątek, Opiekun i Zastępca SU opróżniają Skrzynkę Dobrych Pomysłów. 
3. Oboje dokonują selekcji kartek wrzuconych do Skrzynki. 
4. Zgodne z § 27 pomysły zostają omówione na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego. 
5. Pomysły pozytywnie przegłosowane przez Radę SU zostają przedstawione Radzie SK. 
6. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady SK pomysły Zarząd SU przedstawia Dyrektorowi Szkoły. 

 
Rozdział VIII: 

 ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 29 

 
Organy wybieralne SU: Rada SU, Przedstawiciele SK, Opiekun SU i Zastępca SU wybierani są co roku 
w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie 
i większościowe. 
 

§ 30 
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń Szkoły. 
 

§ 31 
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

1) stałego członka Zarządu Rady SU – posiada każdy uczeń Szkoły, 
2) Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy, 
3) Opiekuna i Zastępcę  SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej. 

 
§ 32 

Wybory Przedstawicieli SK odbywają się najpóźniej w drugim tygodniu nowego roku szkolnego. Nad ich 
prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca klasy. Przedstawicielem SK zostaje osoba, która 
w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. 
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§ 33 
Ogólnoszkolne wybory do Rady SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład, której wchodzi 
jeden losowo wybrany przedstawiciel każdego poziomu klas IV–VIII, który nie jest kandydatem. 
 

§ 34 
1. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest w trzecim tygodniu nowego roku szkolnego przez 

członków Rady SU lub Opiekuna SU.  
2. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na min. 1 tydzień przed terminem wyborów, jednak nie później niż w ostatnim 
tygodniu września, 

3) przygotowanie debaty wyborczej, 
4) przygotowanie wyborów, 
5) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 
6) przeprowadzenie wyborów, 
7) obliczenie głosów, 
8) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 
§ 35 

1. Ogólnoszkolne wybory dokonuje się w następujący sposób: 
1) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie min. 1 tygodnia przed ustalonym przez 

dyrekcję szkoły terminem wyborów, według zasad określonych przez Szkolną Komisję 
Wyborczą. 

2) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Rady SU umieszczone są w kolejności 
alfabetycznej. 

3) Głosowanie odbywa się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, 
przedstawiając legitymację uczniowską członkom Komisji, składając podpis na liście oraz 
wypełniając kartę do głosowania wg instrukcji i wrzucając kartę do urny wyborczej. 

4) Członkami Rady SU zostaje maksimum pierwszych 9 osób, które otrzymało największą liczbę 
głosów. 

5) Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu 
spośród wszystkich wybranych członków Rady SU. 

6) Wiceprzewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów 
spośród wszystkich wybranych członków Rady SU. 

7) Sekretarzem SU zostaje osoba, które otrzymała trzecią w kolejności liczbę głosów spośród 
wszystkich wybranych członków Rady SU. 

8) Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność 
w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

9) Opiekuna i Zastępcę SU wybiera Rada SU poprzez głosowanie, w którym kandydat musi 
otrzymać większością głosy „za”. W przypadku równej liczbie głosów „za” i „przeciw” 
głosowanie może zostać powtórzone w oparciu o głosy Rady SK. 
 

§ 36 
1. Mandat członka Rady SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: 

1) rezygnacji, 
2) końca kadencji, 
3) po ukończeniu nauki w szkole. 

2. Mandat Opiekuna i Zastępcy SU wygasa w razie: 
1) rezygnacji, 
2) końca kadencji, 
3) odwołania uchwałą podjętą przez radę pedagogiczną 
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4) pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem skierowanym przez Zarząd SU do Dyrektora Szkoły. 
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

1) w miejsce Przedstawiciela SK– samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na 
czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

2) w miejsce stałych członków Rady SU – Rada SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas 
określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

3) w przypadku Przewodniczącego SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni 
Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, 

4) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Rada SU w ciągu miesiąca od chwili 
wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory, a w tym czasie obowiązki Opiekuna 
pełni tymczasowo Zastępca. 

 
Rozdział IX: 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 
§ 37 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Rady SK zwołanej na wniosek 
Przewodniczącego SU, Opiekuna SU lub Dyrektora Szkoły. 

2. Zmian dokonuje się poprzez głosowanie co najmniej połowy uprawnionych członków. 
3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu SU 

 

DEKLARACJA WOLONARIUSZA 

 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy jako wolontariusz i decyduję się na 
członkostwo w Szkolnym Kole Wolontariuszy działającym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 

Imię i nazwisko  ..............................................................................  

Klasa …………… w roku szkolnym  ....................................................  

Telefon kontaktowy ucznia (nieobowiązkowo)  .............................  

 

……………………….……..………………………………… 
(podpis ucznia) 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko 

………..……….……………….……………………………………………………………, z klasy ………………………………………… 
                                                 ( imię i nazwisko ucznia) 
 

było członkiem Szkolnego Koła Wolontariuszy (SKW) przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, przychodziło na spotkania wolontariatu i uczestniczyło w akcjach 
organizowanych w ramach SKW. 

Telefon kontaktowy rodzica …………………..……………………… (obowiązkowo). 

 

Pruszcz Gdański, dn. …………………..     …………………………………………….. 
(podpis rodzica) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu SU 

KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA 

Data Ilość godzin Wykonywane zadania 
Miejsce wolontariatu 

(np. pieczątka) 

Podpis opiekuna 
SKW 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


