
ORDYNACJA WYBORCZA  

DO  RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WOJCIECHA KORFANTEGO 

W MYSŁOWICACH 

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art.85 ustawy  

Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2018 Poz. 996 z późniejszymi zmianami) 
 

Artykuł 1: Prawo wybierania. 

*  Prawo wybierania członków Rady Samorządu Uczniowskiego mają uczniowie klas 4-8 Szkoły 

Podstawowej nr 4. 

*  Głosować wolno tylko osobiście. 

*  Każdy wyborca ma prawo oddania tylko jednego głosu. 

*  Żaden uprawniony uczeń Szkoły Podstawowej nie może zostać pozbawiony prawa wybierania. 

 

Artykuł 2: Szkolna Komisja Wyborcza. 

*  Do przeprowadzenia wyborów będzie ustanowiona Szkolna Komisja Wyborcza. 

*  Nadzór nad czynnościami Szkolnej Komisji Wyborczej sprawują opiekunowie Samorządu 

* Członków Szkolnej Komisji Wyborczej wybierają uczniowie klas 4-8 pod kierunkiem 

wychowawców. Każda uprawniona klasa wybiera jednego członka Komisji. 

*  Członkiem Szkolnej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na członka Rady Samorządu Szkoły 

Podstawowej. 

* Godność członków Szkolnej Komisji Wyborczej jest honorowa; od jej przyjęcia nikt nie może się 

uchylać bez usprawiedliwionych przyczyn. 

*  Liczba wybranych przez klasy członków Szkolnej Komisji Wyborczej jest równa liczbie klas 4-8. 

*  Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie członkowie Szkolnej 

Komisji Wyborczej. 

*  Szkolna Komisja Wyborcza zostaje rozwiązana z chwilą oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów 

i podpisania protokołu wyborów przez jej członków. 

 

Artykuł 3: Lista kandydatów. 

* Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego są uczniami klas 7-8 

* Każda klasa 7 i 8 ma prawo  wytypować  1-3 kandydatów 

* Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgodą kandydata i wychowawcy klasy, do której 

kandydat należy. 

* Na 7 dni przed wyborami Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza oficjalną listę kandydatów na tablicy 

ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. 

 



* Artykuł 4: Zarządzenie i ogłoszenie wyborów. 

*  Wybory zarządza opiekun Samorządu Uczniowskiego w ciągu pierwszego miesiąca roku 

szkolnego. 

*  Zarządzenie to zostanie podane do publicznej wiadomości na gazetce ogłoszeń  Samorządu 

Uczniowskiego oraz drogą elektroniczną (Librus) 

*  W akcie zarządzenia wyborów ma być oznaczony dzień debaty wyborczej kandydatów i dzień 

wyborów. 

 

Artykuł 5: Spis wyborców. 

*  Spis wyborców, którym dysponuje Szkolna Komisja Wyborcza, musi zawierać wykaz uczniów  

uprawnionych klas Szkoły Podstawowej według aktualnego w dniu wyborów podziału na klasy. 

 

Artykuł 6: O głosowaniu. 

*  Przeprowadzenie aktu głosowania należy do Szkolnej Komisji Wyborczej. 

* W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele wszystkich klas uczestniczących w 

głosowaniu. Przewodniczącym SKW zostaje uczeń wybrany przez ogół w wyborach jawnych. 

*  Głosowanie odbywa się w wyznaczonym dniu, określonej godzinie i wskazanym lokalu 

wyborczym na terenie Szkoły Podstawowej. 

*  W czasie głosowania w lokalu wyborczym powinni być obecni wszyscy członkowie Szkolnej 

Komisji Wyborczej i co najmniej jeden z nauczycieli-obserwatorów. 

*  Wstęp do lokalu wyborczego mają tylko wyborcy. 

*  W dniu głosowania obowiązuje zakaz wszelkiej agitacji wyborczej. 

*  Nauczyciele-obserwatorzy mogą usunąć z lokalu wyborczego osoby, które zakłócają spokój, nie 

pozbawiając ich jednak prawa oddania głosu. 

*  Przed głosowaniem Szkolna Komisja Wyborcza w obecności nauczycieli-obserwatorów sprawdza 

czy urna wyborcza jest pusta. Od tej chwili aż do ukończenia głosowania urny w żadnym wypadku 

nie wolno otwierać. 

*  Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania. Karta zawierać ma jedynie listę 

kandydatów. Wyborca oddaje swój głos tylko na jednego kandydata. 

*  Wszystkie karty do głosowania powinny być jednakowej barwy i wielkości. 

*  Moment rozpoczęcia i zakończenia głosowania w lokalu wyborczym ogłasza przewodniczący 

Szkolnej Komisji Wyborczej zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej. Komisja 

może zakończyć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy wyborcy, wpisani do spisu wyborców, oddali 

swoje głosy. 

*  Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby z bardzo ważnego powodu przerwano głosowanie 

Szkolna Komisja Wyborcza wraz z nauczycielami-obserwatorami jest zobowiązana do 

zabezpieczenia urny z oddanymi już głosami, kart do głosowania i spisu wyborców. Głosowanie 

należy kontynuować po ustaniu przyczyny jego przerwania. 

*  Głosowanie odbywa się w następujący sposób: wyborca, zwraca się do członka Szkolnej Komisji 

Wyborczej  podając imię i nazwisko. Po zaznaczeniu przez członka w spisie wyborców udziału w 



głosowaniu, wyborca otrzymuje kartę do głosowania, zakreśla na karcie nazwisko wybranego przez 

siebie kandydata. Po dokonaniu wyboru wyborca wrzuca kartę do urny. 

 

Artykuł 7: Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów. 

*  Ustalenie wyników wyborów następuje natychmiast po zakończeniu głosowania w obecności  

członków Szkolnej Komisji Wyborczej i nauczycieli-obserwatorów. 

*  Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej otwiera urnę wyborczą, po czym wraz z innymi 

członkami Komisji liczy głosy oddane na poszczególnych kandydatów. 

*  Głos jest nieważny, gdy wyborca na karcie do głosowania nie zaznaczył żadnego kandydata lub 

gdy zaznaczył więcej niż jednego kandydata. 

*  Na podstawie spisu ustala się liczbę wyborców, którzy głosowali. 

*  W skład nowej Rady Samorządu wejdzie 3 kandydatów, osoba z  największą liczbą głosów zostaje 

wybrana na  Przewodniczącego Rady. 

* Jeżeli w pierwszym głosowaniu 2 kandydatów uzyska taką samą najwyższą liczbę głosów I tym 

samym nie zostanie wybrany Przewodniczący SU, zostanie przeprowadzone głosowanie 

dodatkowe w terminie do 2 tygodni. 

*  Po zakończeniu liczenia głosów Komisja wraz z nauczycielami-obserwatorami sporządza protokół 

wyborów, który musi zawierać wyniki głosowania. Pod protokołem muszą złożyć podpisy wszyscy 

członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej i nauczyciele-obserwatorzy. Wyniki wyborów zatwierdza 

ostatecznie swym podpisem Dyrektor Szkoły Podstawowej. 

 

Artykuł 8: Tryb odwołania Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. 

Przewodniczący Rady może być odwołany z pełnienia funkcji na pisemny wniosek z uzasadnieniem 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego w przypadku: 

*  niewypełniania swoich obowiązków, 

*  rażącego naruszenia zasad Regulaminu zasad zachowania i stosunku do obowiązków szkolnych. . 

 


