
Ordynacja wyborcza

Art. 1.

Obieralnym organem Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego 

Święta Niepodległości jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, skarbnik.

Wybory są: równe, bezpośrednie, powszechne, tajne i większościowe.

Art. 2.

Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

Art. 3.

a) Komisja wyborcza składa się z pięciu wybranych przez samorządy klasowe uczniów i uczennic,      

którzy nie kandydują w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego.

b) Skład Komisji Wyborczej podaje do wiadomości opiekun Samorządu Uczniowskiego na trzy 

tygodnie przed wyborami.

Art. 4.

Termin wyborów ogłasza – w porozumieniu z opiekunem samorządu – Komisja Wyborcza na trzy 

tygodnie przed terminem wyborów.  

Art. 5.

Kompetencje Komisji Wyborczej:

a) komisja czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej

b) ogłasza termin wyborów

c) ogłasza zasady zgłaszania kandydatur

d) przyjmuje zgłoszenia kandydatów oraz weryfikuje poprawność zgłoszeń

e) ogłasza nazwiska kandydatów

f) informuje uczniów o zasadach głosowania

g) przygotowuje wybory – listy wyborcze, karty do głosowania, lokal wyborczy

h) przygotowuje debatę przedwyborczą

i) odpowiada za właściwy przebieg głosowania, obliczenie oddanych głosów oraz podanie wyników 

głosowania do ogólnej wiadomości.

Art. 6.

Członkowie Komisji Wyborczej są zwolnieni z zajęć lekcyjnych w dniu wyborów.



Art. 7.

Prawo do głosowania – czynne prawo wyborcze – mają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

Prawo do startowania w wyborach – bierne prawo wyborcze – mają wszyscy uczniowie klas 1-8.

Art. 8.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się co rok. Mogą mieć charakter wyborów 

uzupełniających.

Art. 9.

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa min. 30 podpisów 

poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 2 różnych klas.

2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, własnoręczny 

podpis.

3. Listy z podpisami kandydaci składają do Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – 

nie później niż 10 dni przed wyborami.

4. Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.

5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez KW kandydat może rozpocząć kampanię 

wyborczą.

6. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę 

kandydatów.

Art. 10.

Głosowanie odbywa się zgodnie z instrukcją przygotowaną przez Komisję Wyborczą.

Art. 11

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez 

Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani 

wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.



Art. 12.

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują 

przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.

2. 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.

3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków KW obecnych przy liczeniu 

głosów.

4. Wyniki liczenia głosów Komisja wyborcza 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.

5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu 

Uczniowskiego oraz przewodniczącym Rady, Komisja wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń 

oraz stronie internetowej szkoły.

Art. 13.

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia 

ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

Art. 14.

Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

a) rezygnacji,

b) końca kadencji,

c) ukończenia nauki w szkole.

Art. 15.

Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a) w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego 

powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory 

powszechne,

b) w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki 

przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne.


