
                ORDYNACJA  WYBORCZA 
           DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
 

I. Część wstępna 
 
 
  
1. Prawo kandydowania do Rady SU mają uczniowie Szkoły Podstawowej 
    im. S. śeromskiego w Nałęczowie. 
2. Uprawnieni do głosowania wybierają równieŜ opiekuna S U spośród                              
     nauczycieli zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną 
3. Datę przeprowadzenia wyborów ustala ustępująca Rada SU. 
4. Nad sprawiedliwym i sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwa Komisja  
    Wyborcza i opiekun SU. 
 
 
 

II.  Komisja Wyborcza 
 
 
1. Komisję wyborczą wyłania ze swego grona Rada SU w glosowaniu jawnym. 
2. Członkiem Komisji Wyborczej nie moŜe być osoba kandydująca do Rady SU. 
3.Komisja składa się z 5 uczniów, którzy spośród siebie wybierają 
    przewodniczącego i sekretarza. 
4. Do zadań Komisji Wyborczej naleŜy: 

a. rejestracja kandydatów do wyborów; 
b. ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania /wszyscy 

uczniowie kl. III – VI/ 
c. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, aby nie doszło do 

złamania ogólnie  przyjętych norm współŜycia społeczności 
szkolnej; 

d. przygotowanie lokalu wyborczego, urny do głosowania, kart 
wyborczych; 

e. przeprowadzenie wyborów, zliczenie głosów i ogłoszenie wyników 
wyborów; 

f. po ogłoszeniu wyników Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu; 
  
 
 



 
 
 
 
                    III. Zgłoszenia kandydatów 
 
 
1. Kandydaci do Rady SU zgłaszają swoje kandydatury na zebraniu przedstawi- 
     cieli klas III, IV, V, VI. 
2. Kandydaci swoją  kampanię wyborczą prowadzą poprzez przygotowanie  
     plakatów wyborczych. 
3. Kandydatów rejestruje Komisja Wyborcza na podstawie przedstawionych  
     plakatów ( w terminie określonym przez Radę S U). 
4. Plakaty powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko  
     kandydata, zainteresowania, program wyborczy. 
5. Po rejestracji kandydatów rozpoczyna się kampania wyborcza trwająca jeden  
     tydzień, która kończy się jeden dzień przed terminem wyborów. 
6. Plakaty wyborcze powinny być umieszczone w miejscu widocznym i ogólnie  
     dostępnym. 
 
 
 

III.  Wybory 
 
 
1. Datę i godzinę wyborów określa Rada Samorządu Uczniowskiego. 
2. W dniu wyborów nie wolno prowadzić kampanii wyborczej. 
3. Wybory są tajne, równe, powszechne i bezpośrednie. 
4. KaŜdy głosujący oddaje jeden głos na wybranych przez siebie 15 kandydatów 
    do Rady S U oraz  jeden głos na jednego z  kandydatów na opiekuna S U  
     zgodnie z instrukcją na karcie do głosowania.  
5. Na karcie do głosowania stawiamy znak X przy wybranych przez siebie  
    kandydatach. 
6. Wybory wygra15 kandydatów spośród uczniów oraz jeden kandydat spośród       
     nauczycieli, którzy uzyskają większość głosów. 
7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tzn. przewodniczący, zastępca  
     przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, prowadzący apele wyłonieni zostaną 
     na pierwszym zebraniu po ogłoszeniu wyników przez Komisję Wyborczą. 
8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przeprowadzenia wyborów nie objęte   
     ordynacją wyborczą rozstrzyga Komisja Wyborcza i Opiekun S U. 


