ZAŁĄCZNIK nr 1
do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Radomiu
Ordynacja wyborcza
1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Zarząd Samorządu
Uczniowskiego oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów
Samorządu

Uczniowskiego

są

równe,

powszechne,

bezpośrednie

i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.
2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku
szkolnym, nie później niż do 15 października.
3. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy
uczniowie szkoły.
4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a.

członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń

szkoły, który nie jest zawieszony w prawach ucznia i ma zachowanie minimum
bardzo dobre.
b.

opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek Rady

Pedagogicznej zatrudniony na czas nieokreślony.
5. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska
Komisja Wyborcza, zwana dalej UKW.
6. UKW składa się z 3 uczniów szkoły, którzy

w danym roku szkolnym nie są

kandydatami do Zarządu SU, są uczniami klas drugich i trzecich, nie są
zawieszeni w prawach ucznia i mają zachowanie minimum dobre. Członkowie
UKW powinni pochodzić z różnych klas. Do 15 września wychowawcy klas
(drogą librusową) przekazują opiekunowi SU nazwiska uczniów, którzy są
kandydatami do prac w UKW. Spośród kandydatów, przewodniczący SU,
na zebraniu SU, losuje nazwiska 3 osób, które wejdą w skład w/w komisji.
Sekretarz sporządza krótki protokół.
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7. Termin wyborów oraz skład UKW ogłasza – w porozumieniu z opiekunem SU
– ustępujący Zarząd SU umieszczając stosowne informacje w gablocie SU
oraz w zakładce ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus nie później
niż 20 września.
8. Do zadań UKW należy:
a. ogłoszenie zasad zgłaszania kandydatur – min. 3 tygodnie przed terminem
wyborów,
b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,
d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie
do udziału w wyborach,
e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu
wyborczego,
g. przeprowadzenie wyborów,
h. obliczenie głosów,
i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
9. UKW działa w porozumieniu i ze wsparciem opiekuna SU.
10. Zasady zgłaszania kandydatur na członka Zarządu SU są następujące:
a. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę zbiera min. 30 podpisów poparcia
swojej kandydatury złożonych przez uczniów szkoły.
b. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje:
imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.
c. Listy z podpisami kandydaci składają do UKW w wyznaczonym przez nią
terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami.
d. UKW weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.
e. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat
może rozpocząć kampanię wyborczą polegającą na przedstawieniu
społeczności szkolnej swojego programu wyborczego.
f. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, UKW publikuje
ostateczną listę kandydatów.
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11. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:
a. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia
swojej kandydatury przez UKW do dnia przed wyborami;
b. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
c. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego
imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody
Dyrekcji szkoły.
12. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:
a. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Zarząd SU terminie podczas
przerw międzylekcyjnych.
b. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonej części
korytarza.
c. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.
d. Przez cały okres trwania wyborów opiekę nad kartami do głosowania,
listami wyborców i zaplombowaną urną sprawuje min. 2 członków UKW.
e. UKW przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów
szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis.
f. Przed rozpoczęciem wyborów UKW drukuje karty do głosowania w liczbie
odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania
powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.
g. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz
na opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
h. Głosowania dokonuje się poprzez:


stawienie się przed UKW w określonym miejscu i terminie,



przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji,



złożenie podpisu na liście wyborczej,



wypełnienie karty lub kart do głosowania wg instrukcji na niej
zamieszczonej,



wrzucenie karty do urny wyborczej.
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i. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch
krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata
do Zarządu SU oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska
kandydata na opiekuna SU.
j.

Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono
przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Zarządu

SU lub

na opiekuna SU oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.
Stawianie innych niż wymieniony znaków powoduje unieważnienie głosu.
13. Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury:
a. Po zakończeniu głosowania członkowie UKW otwierają urnę z głosami
i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
b. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych
na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść
do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Brak
zgodności należy odnotować

w protokole.

c. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW
obecnych przy liczeniu głosów.
d. Wyniki liczenia głosów UKW spisuje w protokole zawierającym następujące
informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania, liczba wydanych kart
do głosowania, liczba głosów ważnych, liczba głosów nieważnych, liczba
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
e. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem
Zarządu SU i opiekunem SU, UKW publikuje tego samego dnia w gablocie
SU oraz na stronie internetowej szkoły.
14. Członkami Zarządu SU zostają 3 osoby z największą liczbą głosów. Pierwsza
z nich zostaje przewodniczącym SU, druga zastępcą przewodniczącego SU,
a trzecia sekretarzem.
15. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
16. Kadencja Zarządu SU trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia
ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.
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17. Mandat członka Zarządu SU wygasa w przypadku:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. ukończenia nauki w szkole,
d. rażącego naruszenia zapisów Statutu szkoły.

18. Mandat opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.
19. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby
pełniące ich obowiązki na czas określony, a następnie w ciągu miesiąca
przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
b. w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu
miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające
wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo
nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.
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