
 

   

Regulamin wyborów 

 Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół w Krzywiniu 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się  28 września 2021r.   

od godz. 10.15 - 11.30 . 

2. Przeprowadzone zostaną wśród uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkoły 

branżowej I stopnia  

3. Spośród kandydatów zostanie wyłoniony Zarząd 4-osobowy. 

4. Nad przebiegiem kampanii wyborczej oraz samymi wyborami czuwać będzie Komisja                

Wyborcza wyłoniona spośród uczniów szkoły podstawowej  i szkoły branżowej I 

stopnia  oraz wicedyrektor szkoły wraz z  dotychczasowymi opiekunami SU.  

5. Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie, przeprowadzenie wyborów 

       i ogłoszenie wyników, a w szczególności: 

 ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego; 

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów; 

 opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do Samorządu; 

 przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego; 

 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania; 

 ogłoszenie wyników głosowania. 

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 



7. W wyborach biorą udział uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i  szkoły branżowej I 

stopnia  

8. Zgłaszanie kandydatów: 

       a) do Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas 4-8 szkoły 

podstawowej  i szkoły branżowej I stopnia z minimum bardzo dobrym zachowaniem; 

b)  zgłaszanie kandydatów odbywa się  do  17 września 2021 r.; 

 Wychowawcy wraz z uczniami w każdej klasie na lekcji wychowawczej wytypują 

co najmniej 2 kandydatów, którzy wg nich powinni pełnić funkcję w Samorządzie 

Uczniowskim oraz  1 przedstawiciela /nie kandydata/ do komisji wyborczej. 

 Uczniowie mogą również zgłosić swoją kandydaturę indywidualnie pod 

warunkiem spełnienia wymogów regulaminowych. 

9. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt 

ponosi indywidualnie. 

10.  Kampania wyborcza trwa  do 24 września 2021 r. 

11. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się: 

 rozdawanie ulotek; 

 przeprowadzanie spotkań przedwyborczych przez kandydatów; 

 wywieszanie plakatów w wyznaczonych miejscach w szkole. 

 27 września 2021 r. odbędzie się debata przedwyborcza podsumowująca 

kampanię kandydatów 

12.   Wybór Opiekunów Samorządu Uczniowskiego: 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wybrani zostają przez uczniów klas 4-8 szkoły 

podstawowej i szkoły branżowej I stopnia  

 na liście wyborczej znajdują się nazwiska wszystkich nauczycieli uczących               

w  placówce; 

 nazwiska ułożone są zgodnie z kolejnością alfabetyczną; 



 opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel , który otrzymał 

największą liczbę głosów i wyraził zgodę na pełnienie  tej funkcji.  

 W razie odmowy należy zgłosić kolejnego nauczyciela z największą liczbą 

oddanych głosów. 

 

13.  Przebieg wyborów: 

 kandydaci mają możliwość zaprezentowania programu wyborczego 

 głosowanie odbywa się w budynku szkoły w wyznaczonym miejscu 

 uprawnienie do głosowania posiadają uczniowie od klasy 4 szkoły podstawowej 

 głosowanie odbywa się w sposób tajny, powszechny, równy poprzez wrzucenie do 

urny przez uprawnionego do głosowania ucznia kartki z zaznaczonym za pomocą 

krzyżyka nazwiskiem kandydata 

  głosowanie przeprowadzane jest w lokalu wyborczym w wyznaczonych godzinach 

w obecności komisji wyborczej 

 jeden uczeń może oddać 1 głos na uczniów oraz 1 na nauczyciela 

 głos staje się nieważny, gdy karta zostanie zniszczona lub gdy zostaną na niej 

zaznaczone więcej niż 1 nazwisko kandydatów 

14.  Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników: 

 obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza 

 otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej 

 w pomieszczeniu, w którym komisja liczy głosy nie mogą przebywać osoby nie 

będące członkami Komisji Wyborczej 

 z przebiegu głosowania sporządzony zostaje protokół 

 wyniki ogłoszone są przez dyrektora szkoły i zostają podane do publicznej 

wiadomości 



 za wybranych członków zarządu Samorządu Uczniowskiego uważa się 4 osoby z 

największą liczbą głosów. 

15.  Kadencja nowego Samorządu Uczniowskiego trwa rok od przekazania mu władzy 

przez ustępujący Samorząd, czyli od 28 września 2021r. 

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia ………………………………………………… 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

                                                          mgr Magdalena Krawczyk…………………………………… 

                                                          mgr Marek Ryba………………………………………………… 

 

 

 


