Ordynacja wyborcza
Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im Jana Pawła II w Żyrzynie
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Artykuł I
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
2. Wybory
do
władz
Samorządu
Uczniowskiego
są
demokratyczne, czyli powszechne, równe, tajne
i bezpośrednie.
3. Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy
uczeń szkoły.
4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a. stałego członka zarządu SU posiada każdy uczeń przedstawiciela
samorządu klasowego- posiada każdy uczeń danej klasy
5. Wybory przedstawicieli samorządów klasowych odbywają się
najpóźniej na trzeciej godzinie wychowawczej w nowym roku
szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa
wychowawca klasy. Przedstawicielem samorządu klasowego
zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość
głosów.
Artykuł II
Termin wyborów i zgłaszanie kandydatów
1. Datę wyborów wyznacza dyrektor szkoły na 2 tygodnie
przed wyborami. Wybory muszą się odbyć nie później niż w
ostatnim tygodniu września.
2. Kandydatów do 15 września zgłaszają poszczególne klasy. Każda
klasa wybiera jednego kandydata.
3. Wybory odbywają się w wyznaczonym dniu.
Artykuł III
Komisja wyborcza
1. Ogólnoszkolne wybory do zarządu SU przeprowadza szkolna komisja
wyborcza. Komisję wyborczą tworzą przedstawiciele poszczególnych
klas.
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2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja wyborcza powoływana jest po ogłoszeniu terminu wyborów.
4. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów
b. ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia
kampanii wyborczej
c. przygotowanie wyborów
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów
e. przeprowadzenie wyborów oraz czuwanie nad ich
prawidłowym przebiegiem
f. obliczenie głosów
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników
5. Komisja przyjmuje głosy w lokalu wyborczym.
6. Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty do głosowania składając
podpis przy swoim nazwisku na liście wyborczej.
7. Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu
wydać tylko jedną kartę do głosowania.
8. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić ci uczniowie,
którzy kandydują w wyborach. Członkowie komisji jak i
kandydujący mają prawo głosować tak samo jak wszyscy
uczniowie.
9. Komisja wyborcza musi przygotować przed wyborami listy
wyborców, tzn. uczniów uprawnionych do głosowania.

Artykuł IV
Kampania wyborcza
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie dwóch tygodni
przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według
zasad określonych przez szkolną komisję wyborczą.
2. Nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów.
3. Kandydatów wspierają klasowe sztaby wyborcze.
4. W ramach kampanii kandydaci mogą przedstawiać swoje programy
wyborcze oraz postulaty przez szkolny radiowęzeł.
4

Artykuł V
Lokal wyborczy i zasady głosowania
1. Lokal wyborczy jest przygotowywany na dzień przed głosowaniem
przez członków komisji wyborczej.
2. Lokal wyborczy jest oznakowany:
a. na korytarzach są umieszczone strzałki wskazujące drogę do
lokalu wyborczego,
b. na drzwiach są zawieszone następujące informacje: godziny
otwarcia lokalu wyborczego, wzór karty do głosowania z
głosem nieważnym- oddanym błędnie, wzór karty do
głosowania z głosem ważnym- oddanym prawidłowo, skład
komisji wyborczej
3. W lokalu wyborczym znajduje się miejsce, gdzie każdy wyborca
będzie może dokonać wyboru w tajemnicy (parawany) oraz urna
wyborcza, do której wrzucane będą wypełnione karty do
głosowania.
5. W trakcie głosowania w lokalu wyborczym muszą przez cały
czas znajdować się członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają
oni tożsamość zgłaszających się wyborców i wydają im karty do
głosowania. Dowodem tożsamości może być legitymacja szkolna.
Jeżeli wyborca nie będzie mógł w danej chwili okazać dowodu
tożsamości, prawdziwość jego danych musi potwierdzić jedna z
osób siedząca w komisji.
6. Głosujący podpisują się na liście wyborców.
7. Głosować można wyłącznie osobiście, nikomu nie można
przekazać swojego głosu.
8. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu SU
umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
Artykuł VI
Liczenie głosów i ogłaszanie wyników
1. Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja otwiera urnę.
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2. Komisja oddziela głosy nieważne.
3. Komisja zlicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.
4. Na koniec komisja sporządza protokół, w którym zawarte są:
a. liczba wyborców, którzy mają prawo wyborcze
b. liczba wyborców, która wzięła udział w głosowaniu i
procent w stosunku do liczby uprawnionych do
głosowania
c. liczba głosów ważnych i nieważnych
d. liczba głosów, którą zdobył każdy z kandydatów
5. Wyniki wyborów ogłaszane są w dniu wyborów przez szkolny
radiowęzeł.
Artykuł VII
Skład i kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego
1. Członkami Zarządu SU zostaje pierwsze trzy osoby, które otrzymały
największą liczbę głosów.
2. Przewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała
największą ilość głosów.
3. Wiceprzewodniczącym Zarządu zostaje osoba, która otrzymała drugą
w kolejności liczbę głosów.
4. Skarbnikiem zostaje osoba, która otrzymała trzecią z kolejności liczbę
głosów.
5. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia
ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników
następnych wyborów.
Artykuł VIII
Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1. Uczniowie mają prawo wyboru opiekuna SU w demokratycznych
wyborach.
2. Opiekunem SU może zostać każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.
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Artykuł IX
Postanowienia końcowe
1. Mandat członka Zarządu SU oraz przedstawiciela samorządu
klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji
b. końca kadencji
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego- samorząd
klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas
określony lub przeprowadza uzupełniające wybory
b. w przypadku przewodniczącego Zarządu SU na czas
określony obowiązki przewodniczącego pełni
wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające
wybory powszechne.
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