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Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza (6 członków Samorządu 
Uczniowskiego) wyłoniona przez organy Samorządu Uczniowskiego na dwa tygodnie 
przed wyborami. 

2. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
3. Zadania Komisji Wyborczej: 

 sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego przeprowadzania 
wyborów, 

● rejestrowanie kandydatur uczniów, 
● ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów, 
● złożenie sprawozdania z wyborów, 
● rozpatrywanie ewentualnych skarg dotyczących wyborów. 
4. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Złotowie odbywają się na początku drugiego semestru, w dniu 
roboczym, w godzinach 8:00-13:00. 

5. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I-III oraz nauczycielom 
i pracownikom szkoły. 

6. Dwa tygodnie przed wyborami Samorządy Klasowe zgłaszają do organów Samorządu 
Uczniowskiego swoich kandydatów (co najwyżej 4 uczniów), którzy wyrazili na to zgodę. 
Dopuszcza się również zgłoszenia indywidualne. 

7. Na tydzień przed wyborami kandydaci przedstawiają swoje programy wyborcze na apelu 
przed całą społecznością szkolną . Po apelu kandydaci mogą rozpocząć kampanię 
przedwyborczą, która trwa trzy dni. Na dwa dni przed wyborami nie można prowadzić 
żadnej kampanii i należy wtedy usunąć elementy kampanii przedwyborczej. 

W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się: 
● rozdawanie ulotek, 
● wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach, 
● wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni, 
● organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach 

wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy. 
8. Przewodniczący organów Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem są odpowiedzialni 

za przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły, list z nazwiskami 
uprawnionymi do głosowania. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok 
każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat. 

9. Głosujący potwierdza podpisem na liście odbiór kart do głosowania. Głosować można 
na sześciu kandydatów. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego 
głosuje. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej. 

10. Głos jest nieważny, gdy na karcie nie zakreślono żadnego nazwiska lub w innym przypadku 
niezgodnym z zasadami głosowania. (Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.) 

11. Wybory są tajne, bezpośrednie, równe, powszechne. 
12. W skład organów Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą ilość głosów. Spośród dziesięciu wybranych kandydatów w kolejnym głosowaniu 
wyłoni się następujące funkcje: 

● przewodniczący, 
● zastępca przewodniczącego, 
● rzecznik praw ucznia, 
● protokolant, 
● skarbnik. 
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13. Głosowanie wyłaniające poszczególne funkcje odbywa się na pierwszym zebraniu 
Samorządu Uczniowskiego. Jest to głosowanie tajne, równe oraz bezpośrednie, w którym 
głos zabiera również opiekun organów Samorządu Uczniowskiego. 

14. Nowe organy Samorządu Uczniowskiego w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów powinny się ukonstytuować. 

 
 
 
 


