Załącznik nr 1

ORDYNACJA WYBORCZA
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
im. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

§1
Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu.

§2

Wybory do samorządu są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne oraz większościowe.

§3
1.

Wybory do rady są dwustopniowe:

a I stopień – do 15 IX wybór przewodniczących w klasach (zgodnie z § 2 ordynacji).
b II stopień - w wyborach do rady SU biorą udział wszyscy chętni uczniowie z klas V.

§4
1. W celu przeprowadzenia wyborów do Samorządu, grupa inicjatywna powołuje Szkolna
Komisję Wyborczą składająca się z 5 osób.
2. Szkolna Komisja Wyborcza ustala termin wyborów – w ostatnim tygodniu września.
3. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.
4. W pracach komisji nie może uczestniczyć kandydat na przewodniczącego.
5. Wybory zarządza Szkolna Komisja Wyborcza w terminie 14 dni przed upływem kadencji
Samorządu Uczniowskiego.

§5
1. Za właściwą organizację wyborów odpowiada Szkolna Komisja Wyborcza.
2. Szkolna Komisja Wyborcza ustala godzinę rozpoczęcia i zakończenia wyborów.
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§6
Kandydaci do Samorządu powinni uzyskać poparcie co najmniej 15 uczniów i 2 nauczycieli.

§7
1. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia osoby
popierającej, wraz z zaznaczeniem klasy i być opatrzone jej własnoręcznym podpisem. Wzór
listy osób popierających kandydata stanowi załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej.
2. Kandydaci w terminie 7 dni od zarządzenia Wyborów składają listy popierające ich do
Szkolnej Komisji Wyborczej.
3. Szkolna Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia list, ustala listę osób
uprawnionych do kandydowania.
4. Szkolna Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania.

§8
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzania wyborów przez Szkolną
Komisję Wyborczą. (od 15 września bieżącego roku szkolnego).
2. Kandydaci do rady SU mogą prowadzić kampanię poprzez:
a wieszanie plakatów na tablicach w holu,
b prezentacje radiowe,
c prezentowanie swojej kandydatury uczniom podczas przerw i lekcji (tylko podczas
godziny wychowawczej).
3. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

§9
1. Głosujący otrzymuje od Szkolnej Komisji Wyborczej kartę do głosowania opatrzoną
pieczęcią Samorządu Szkolnego.
2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
3. Głosujący stawia w pustym polu przy nazwisku kandydata, którego popiera, jeden znak
„X”.
4. Postawienie dwóch lub większej liczby znaków „X” powoduje nieważność głosu.
5. Kartę pustą należy uznać za głos ważny, ale bez dokonania wyboru.
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§10
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja przystępuje do obliczenia jego
wyników.
2. Z przeprowadzonego głosowania Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół, który
powinien zawierać:
a) Liczbę osób uprawnionych do głosowania.
b) Liczbę wydanych kart do głosowania.
c) Liczbę oddanych głosów.
d) Liczbę głosów ważnych.
e) Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
f) Liczbę głosów nieważnych.
g) Nazwiska i imiona osób kandydujących i ilość uzyskanych głosów.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej i podają wyniki
głosowania do wiadomości wyborcom na tablicy ogłoszeń.
4. Protokół wraz z kartami do głosowania Szkolna Komisja Wyborcza przekazuje
Opiekunowi Samorządu.

§11
1. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego zostaje osoba, która uzyskała największą ilość
głosów ważnych.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów Szkolna Komisja
Wyborcza w ciągu 3 dni przeprowadza losowanie. Na kartach biorących udział
w losowaniu umieszcza się jedynie nazwiska tych kandydatów.

§12
1. Protesty związane z przebiegiem wyborów można zgłaszać do Szkolnej Komisji
Wyborczej w ciągu 3 dni od daty zakończenia głosowania.
2. Protesty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§13
1. Szkolna Komisja Wyborcza 5 dni po Wyborach ogłasza wyniki Wyborów.
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2. Decyzja Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
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