ORDYNACJA WYBORCZA
WYBORÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego obejmuje 1 rok.
2. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego są:
- powszechne – każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,
- równe – każdy uczeń ma jeden głos,
- bezpośrednie – każdy głosuje osobiście,
- tajne – wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów gwarantują tajność
głosowania,
- większościowe – wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.
3. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, którą wybierają przedstawiciele samorządów
klasowych na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Komisja Wyborcza:
- zatwierdza listę kandydatów,
- ustala termin wyborów,
- ustala termin kampanii wyborczej,
- przeprowadza głosowanie,
- sporządza protokół z wyborów,
- przedstawia wyniki wyborów społeczności szkolnej następnego dnia po wyborach,
- dba o prawidłowy przebieg kampanii wyborczej.
5. Każdy uczeń ma czynne i bierne prawo wyborcze – może głosować i być wybieranym do
Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
6. Każdy zespół klasowy ma prawo wytypować kandydata lub kandydatów do wyborów.
Kandydat ma prawo przeprowadzenia kampanii wyborczej. Cisza przedwyborcza obejmuje
1 dzień przed głosowaniem.
7. Wybierani są: przewodniczący i wiceprzewodniczący.
8. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych ważnych
głosów. Wiceprzewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał drugą w kolejności liczbę
oddanych ważnych głosów. Pozostali kandydaci startujący w wyborach maja prawo wejść w
skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą, najwyższą liczbę głosów, Komisja
Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów.
10. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania widnieje w wyznaczonym miejscu jeden
znak „x” przy nazwisku kandydata.
11. Głos jest nieważny, jeśli na karcie do głosowania znajdują się inne zapisy niewymienione w
punkcie 10.
12. Funkcję obserwatora przebiegu wyborów może pełnić opiekun Samorządu Uczniowskiego,
inny nauczyciel oraz Szkolny Rzecznik Praw Ucznia.
13. Uprawomocnienie wyborów następuje po upływie 3 dni od opublikowania wyników
głosowania. W ciągu 3 dni można zgłosić Komisji Wyborczej zastrzeżenia dotyczące
naruszenia niniejszej ordynacji. Zastrzeżenie taki musi być pisemnie udokumentowane i
uzasadnione. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni i w przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów, które mogło znacząco wpłynąć na wynik wyborów, może uznać
wybory za nieważne.
14. Mandat członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w następujących przypadkach:
- koniec kadencji,
- rezygnacja,
- zgłoszenie przez uczniów i przegłosowanie zwykłą większością głosów przez Radę
Samorządu wotum nieufności.
W dwóch ostatnich przypadkach w miejsce członka Zarządu powoływana jest osoba
pełniąca daną funkcję na czas określony lub przeprowadza się wybory uzupełniające. Decyzję w tej

sprawie podejmuje Zarząd, a w przypadku braku takiej możliwości Rada Samorządu
Uczniowskiego.
Wykorzystano materiały CEO:
Wybory do władz samorządu uczniowskiego. Poradnik praktyczny,
http://wybory.ceo.org.pl/upload/wybory.pdf

