REGULAMIN WYBORÓW
PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. J.KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE
§1
1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty ( tj. Dz. U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami)
oraz Statut Szkoły.
2. Jeżeli w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową
nr 3 im. J. Kusocińskiego w Sulechowie.
3. W szkole działa Samorząd Uczniowski (SU), zwany dalej „samorządem”, będący jej
społecznym organem.
§2
1. Na początku roku szkolnego, zgodnie z Kalendarium Wyborczym, odbywają się
wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.
2. Wybory Przewodniczącego SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez
Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
3. Komisję Wyborczą powołuje się w składzie 4 osobowym; w skład Komisji Wyborczej
nie mogą wchodzić kandydaci na przewodniczącego SU, a skład osobowy to
przedstawiciele klas (3 osoby) oraz opiekun samorządu uczniowskiego, który jest
przewodniczącym Komisji.
4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.

§3
1. Wymogi formalne kandydata
1.1. Prawo wyborcze bierne posiadają uczniowie klas, którzy powinni:
a. Posiadać przynajmniej dobrą ocenę ze sprawowania w roku poprzedzającym
kandydowanie;
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b. Legitymować się średnią ocen 4.0 i wyżej w roku poprzedzającym
kandydowanie.
1.2. Kandydatem na przewodniczącego SU może być każdy uczeń, spełniający
wymogi formalne.
1.3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną
zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie musi być złożone na druku stanowiącym
załącznik

nr

1

do

niniejszego

regulaminu,

w

terminie

określonym

w Kalendarium Wyborczym.
1.4. W przypadku rezygnacji kandydata z chęci kandydowania na przewodniczącego
SU, przewodniczący komisji wyborczej skreśla takiego kandydata z listy
wyborczej.
1.4. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymogów, pomimo
zgłoszonego wniosku, przewodniczący Komisji Wyborczej nie zarejestruje
kandydata.
1.5. Termin zgłoszenia określa Kalendarium Wyborcze.
§4
1. Sposób przeprowadzania wyborów na przewodniczącego SU:
1.1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły;
1.2. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania na
podstawie danych otrzymanych z sekretariatu szkoły. Na podstawie tych list
wydaje karty do głosowania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu. Karty są wydawane bezpośrednio przed
głosowaniem. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
1.3. Wybory dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania przy nazwisku
kandydata znaczka x.
1.4. Głos jest nieważny, jeśli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub
gdy głos został oddany na więcej niż jednego z kandydatów.
1.5. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
§5
1. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników.
1.1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu
głosowania.
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1.2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji
Wyborczej.
1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby
nie będące członkami Komisji.
1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem
stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów.
1.5. W przypadku takiej samej ilości głosów uzyskanych przez kilku kandydatów na
przewodniczącego SU, wybory przeprowadzane są powtórnie w przeciągu 1
tygodnia od ogłoszenia wyników.
1.6. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisania protokołu wyborów przez
wszystkich

członków

Komisji

Wyborczej,

karty

do

głosowania

są

przechowywane w sekretariacie szkoły przez 14 dni. Po tym czasie są
komisyjnie niszczone.
1.7. Komisja Wyborcza po zakończeniu wyborów ogłasza wyniki wyborów podając
je do publicznej wiadomości.
§6
1. Ważność wyboru przewodniczącego:
1.1. Przeciwko wynikowi wyborów na Przewodniczącego może zostać wniesiony
protest z powodu naruszenia przepisów niniejszego regulaminu.
1.2. Protest może wnieść wyborca, który w dniu wyborów był umieszczony w spisie
wyborców.
1.3. Protest wnosi się na piśmie do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej
nie później niż w ciągu 3 dni od podania wyników wyborów do wiadomości
publicznej.
1.4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty i przedstawić dowody.
1.5. Anonimowe protesty nie będą rozpatrywane.
1.6. Wniesione protesty Komisja rozpatrzy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
daty wniesienia.
§7
1. Kampania wyborcza.
1.1. Kampania wyborcza rozpoczyna się na 6 dni przed planowanym terminem
wyborów, jednak obowiązuje 24- godzinna cisza wyborcza.
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1.2. Jeżeli kandydat rozpocznie agitację wyborczą przed planowanym terminem
podawanym w niniejszym regulaminie lub naruszy ciszę wyborczą może być
skreślony z listy kandydatów.
1.3. Prowadzona w tym czasie kampania wyborcza oraz agitacja na rzecz
kandydatów jest zabroniona.
1.4. Kampania wyborcza prowadzona jest w zgodzie z obowiązującymi w szkole
przepisami.
1.5. Kampania powinna być zgodna z zasadami fair play.
1.6. Wszelkie chwyty agitacyjne powinny uzyskać akceptację Opiekuna Samorządu
lub Dyrektora Szkoły.
1.7. W wypadku, gdy plakaty, napisy, ulotki wyborcze albo inne formy propagandy
i agitacji wyborczej zawierają dane i informacje nieprawdziwe lub nieścisłe,
każdy zainteresowany ma prawo wnieść do Przewodniczącego Szkolnej Komisji
Wyborczej pisemny wniosek o wydanie zakazu rozpowszechniania takich
informacji.

Przewodniczący

Szkolnej

Komisji

Wyborczej

niezwłocznie

zapoznaje się z wnioskiem i wydaje odpowiednią decyzję.
1.8. Kandydaci mają równy i bezpłatny dostęp do szkolnych środków masowego
przekazu.
1.9. W

prowadzeniu

kampanii

wyborczej

zabrania

się

wykorzystywania

jakiejkolwiek formy działania ze strony Dyrekcji, nauczycieli, personelu szkoły
i działającego Samorządu.
1.10. Jeżeli kandydat angażuje własne środki, np. sprzęt nagłośnieniowy lub inne,
szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zniszczenia.
§8
1.

Niniejszy regulamin znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie
internetowej szkoły.

2.

Kalendarium Wyborcze sporządzane będzie corocznie przez opiekunów Samorządu
Szkolnego.

3.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Dyrektor
szkoły.
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