Regulamin wyborów do
rady Samorządu
Uczniowskiego
1. Wybory przeprowadzone zostaną wśród uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej.
2. Spośród wszystkich kandydatów zostaną wyłonieni:


Przewodniczący,



Zastępca Przewodniczącego,



Sekretarz,



Członkowie.

3. Nad prawidłowym przedbiegiem wyborów czuwają sprawujące opiekę nad Samorządem
Uczniowskim oraz przewodniczący i zastępca SU z ubiegłego roku.
4. Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie, przeprowadzenie wyborów i
ogłoszenie wyników, a w szczególności:


ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego;



przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów;



opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do Samorządu;



przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego;



czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania;



ogłoszenie wyników głosowania.

5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
6. W wyborach biorą udział uczniowie klas 5-7. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim
uczniom klas IV-VII.
7. Zgłaszanie kandydatów:
Do Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas 5-6 . Muszą to być osoby
wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli i

kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli
potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania. Kandydat musi zebrać minimum
30 podpisów udzielających mu poparcia uczniów lub pracowników placówki oraz przygotować i
przynieść plakat wyborczy do opiekunów SU w wyznaczonym terminie.
8. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:


rozdawanie ulotek;



przeprowadzanie spotkań przedwyborczych przez kandydatów;



wywieszanie plakatów w wyznaczonych miejscach w szkole;



organizowanie debat przed wyborczych.

9. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników:


obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza,



otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej,



w pomieszczeniu, w którym komisja liczy głosy nie mogą przebywać osoby nie będące

członkami Komisji Wyborczej,


z przebiegu głosowania sporządzony zostaje protokół,



wyniki ogłoszone są przez dyrektora szkoły i zostają podane do publicznej

wiadomości,


aby wejść do władz SU kandydat musi otrzymać więcej niż 17 głosów.

10. Kadencja nowego Samorządu Uczniowskiego trwa rok od przekazania mu władzy przez
ustępujący Samorząd, czyli od 30 września do końca czerwca danego roku szkolnego.

Wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego:


Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybrany zostaje przez uczniów klas 4-7,



na liście wyborczej znajdują się nazwiska zainteresowanych nauczycieli,



opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje dwóch nauczycieli, którzy otrzymują

największą liczbę głosów,


uprawnienie do głosowania posiadają uczniowie klas 4-7,



głosowanie odbywa się w sposób tajny, powszechny, równy poprzez wrzucenie do

urny

przez uprawnionego do głosowania ucznia kartki z zaznaczonym za pomocą krzyżyka
nazwiskiem kandydata,


głosowanie przeprowadzane jest w lokalu wyborczym w wyznaczonych godzinach w

obecności komisji wyborczej,


jeden uczeń może oddać jeden głos na nauczyciela,



głos staje się nieważny gdy karta zostanie zniszczona lub gdy zostaną na niej

zaznaczone
więcej niż jedno nazwisko.

