Załącznik 1. do regulaminu SU

ORDYNACJA WYBORCZA
Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach

ARTYKUŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są:
- powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu;
- równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos;
- bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście;
- tajne, tzn. wybór jest anonimowy.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdej osobie niezawieszonej w prawach
ucznia, co oznacza, że każdy uczeń może wybierać i każdy może być wybrany do
władz Samorządu Uczniowskiego.
ARTYKUŁ II: TERMIN WYBORÓW I ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

1. Datę wyborów wyznacza opiekun SU w porozumieniu z gospodarzami poszczególnych
klas. Wybory muszą się odbyć nie później niż w ostatnim tygodniu września.
2. Kandydować może każdy, kto do 15 września przygotuje plakat i program wyborczy oraz
dokona rejestracji w komisji wyborczej.
3. Wybory odbywają się w wyznaczonym dniu i trwają jedną godzinę lekcyjną, w czasie
której czynny będzie lokal wyborczy.
4. Nauczyciele umożliwiają uczniom wzięcie udziału w wyborach w wyznaczonym terminie.
.
ARTYKUŁ III: KOMISJA WYBORCZA
1. Komisję wyborczą tworzą przedstawiciele poszczególnych klas (z każdej
przedstawiciel ). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

klasy
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2. Członkowie komisji nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego.
3. Zadania komisji wyborczej:
- przygotowuje listę wyborców;
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- przyjmuje zgłoszenia kandydatów;
- przyjmuje głosy w lokalu wyborczym;
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej;
- reaguje w przypadku złamania zasad zapisanych w ordynacji;
- drukuje karty do głosowania, na których powinien znajdować się spis kandydatów
wg ustalonej podczas losowania kolejności oraz instrukcja, jak głosować;
- przygotowuje lokal wyborczy, z urną wyborczą i miejscem do głosowania;
- zapewnia sprawną organizację głosowania.
4. Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty do głosowania składając podpis przy swoim
nazwisku na liście wyborczej. Każdy wyborca może głosować tylko raz. Komisja może
mu wydać tylko jedną kartę do głosowania.
5. Każdy uczeń głosuje stawiając przy wybranym nazwisku znak "x".
ARTYKUŁ IV: KAMPANIA WYBORCZA
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się od momentu zakończenia rejestracji kandydatów i
kończy się dzień przed wyborami. Od zakończenia kampanii do dnia wyborów włącznie
obowiązuje cisza wyborcza.
2. Ostatniego dnia kampanii odbywa się debata wyborcza, podczas której kandydaci
przedstawiają swoje pomysły na działalność Samorządu Uczniowskiego i odpowiadają na
pytania wyborców.
3. Nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów.
4. Kampania wyborcza powinna przebiegać w sposób kulturalny.
5. O naruszeniu zasad kampanii wyborczej należy informować komisję wyborczą,
kontaktując się bezpośrednio z jej członkami lub za pomocą skrzynki kontaktów ustawionej
ustawionej na korytarzu szkolnym.
6. W przypadku najbardziej rażących naruszeń zasad określonych w ordynacji, komisja
wyborcza ma prawo unieważnić wyniki wyborów.
ARTYKUŁ V: LOKAL WYBORCZY
1. W lokalu wyborczym powinno znaleźć się miejsce, gdzie każdy wyborca będzie
mógł dokonać wyboru w tajemnicy oraz urna wyborcza, do której wrzucane będą
wypełnione karty do głosowania.

ARTYKUŁ VI: ZASADY GŁOSOWANIA
1. 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.
2. Głosować można wyłącznie osobiście, nikomu nie można przekazać swojego głosu.
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ARTYKUŁ VII: LICZENIE GŁOSÓW I OGŁASZANIE WYNIKÓW
1. Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja otwiera urnę. W pierwszej kolejności
komisja liczy, ile głosów zostało oddanych - liczba oddanych głosów powinna być
równa liczbie wydanych kart do głosowania.
2. Komisja oddziela głosy nieważne, oblicza ile ważnych głosów otrzymał każdy z
kandydatów i spisuje wyniki.
3. Wyniki wyborów ogłaszane są tego samego dnia przez członków Komisji.

ARTYKUŁ VIII: SKŁAD I KADENCJA ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. W skład Zarządu Samorządu Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach wchodzą:
przewodniczący, jego zastępca, skarbnik, sekretarz.
2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba z największą zdobytą liczbą
głosów. Do zarządu wchodzą dodatkowo 3 kolejne osoby z największą liczbą głosów
(pełniących kolejno role zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza).
3. Spośród wszystkich członków, na pierwszym zebraniu nowego SU w danym roku
szkolnym, ustala się sekcje: organizacyjną, dekoracyjną.
4. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników
wyborów do dnia ogłoszenia wyników następnych wyborów.

ARTYKUŁ IX: SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na koniec komisja sporządza protokół, w którym powinny znaleźć się następujące
dane:
- liczba wyborców, którzy mają prawo wyborcze;
- liczba wyborców, która wzięła udział w głosowaniu i procent w stosunku do
liczby uprawnionych do głosowania;
- liczba głosów ważnych i nieważnych;
- liczba głosów, którą zdobył każdy z kandydatów;
- nazwisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wybranego w demokratycznych
wyborach.
30. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są dobrowolne.
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