
Regulamin wyborów Przewodniczącego SU 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu 

 

1. Przewodniczącego wybierają wszyscy uczniowie z klas 4-8 oraz nauczyciele, a głosy 

podlicza SU z opiekunem. 

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w drugiej połowie maja spośród 

uczniów klas 6. 

3. Prawo głosowania w wyborach posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły klas 4-8 

oraz pracujący w szkole nauczyciele. 

4. Prawo kandydowania na przewodniczącego posiadają wszyscy uczniowie i uczennice 

szkoły klas 6. 

5. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja 

Wyborcza, Samorząd Uczniowski i Opiekunowie. 

6. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy                          

w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Samorządu Uczniowskiego. Członkowie 

Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. 

7. Termin wyborów– w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego – ogłasza 

Samorząd Uczniowski. 

8. Ogłoszenie terminu wyborów powinno nastąpić miesiąc przed wyznaczonym terminem 

wyborów. 

9. Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należą: 

a.  ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 4 tygodnie przed 

terminem wyborów, 

b.  przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

c.  weryfikacja zgłoszeń, 

d.  poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału                            

w wyborach, 

e.  czuwanie nad przebiegiem wyborów 

f.  przygotowanie wyborów, 

g.  przeprowadzenie wyborów, 

h.  obliczenie głosów, 



i.  napisanie raportu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 

j.  przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć 

lekcyjnych. 

 10. Zasady kandydowania na członka Samorządu Uczniowskiego są następujące: 

a. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę musi stworzyć plakat, na którym będzie jego/jej 

zdjęcie i informacje o nim/niej i jego/jej zainteresowaniach oraz zmiany, które chce 

wprowadzić. 

b. Plakaty będą weryfikowane i wywieszane w szkole przez SU i zamieszczane na stronie 

internetowej szkoły w zakładce “Samorząd Uczniowski”. 

c. Kandydata na przewodniczącego wybierają uczniowie danej klasy. Ostatecznego 

zatwierdzenia kandydatury ucznia na Przewodniczącego Szkoły dokonuje Wychowawca 

klasy. 

d. Kandydaci mają zakaz rozdawania i tym samym przekupywania głosujących cukierkami, 

naklejkami itp. 

12. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

a. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą od wywieszenia w szkole i zamieszczenia na 

stronie internetowej plakatów (zakładka Samorząd Uczniowski) do dnia głosowania. 

b. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione. 

c. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób 

ani obrażać imienia szkoły oraz wykorzystywać pomysły innych. 

Oprócz przygotowania plakatów przewiduje się przeprowadzenie Debaty z kandydatami na 

Przewodniczącego szkoły. 

13. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące: 

a. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski terminie. 

b. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu. 

c. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności. 

d. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się:  

 minimum po 1 członku SU przy każdym stanowisku do oddania głosu,  

 karty do głosowania,  

 listy wyborców,  



 zaplombowana urna z głosami.  

14. Przed rozpoczęciem wyborów SU wraz z opiekunami drukuje karty do głosowania                     

w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być 

opatrzona pieczęcią szkoły. 

15. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do  Samorządu Uczniowskiego 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

16. Głosowanie dokonuje się poprzez wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji podanej 

przez SU i wrzucenie karty do urny wyborczej. 

17. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie zaznaczona zostanie więcej niż 1 

osoba. 

18. Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury: 

a. Po zakończeniu głosowania członkowie SU otwierają urnę z głosami i dokonują 

przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania. 

b. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków SU obecnych przy 

liczeniu głosów. 

c. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Samorządu 

Uczniowskiego, SU publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.  

19. Członkami Samorządu Uczniowskiego zostają wszyscy kandydaci. Osoba z największą 

liczbą głosów zostaje na okres klasy 7 Zastępcą Przewodniczącego, a w klasie 8 

Przewodniczącym Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. 

20. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od następnego roku szkolnego. 

 


