REGULAMIN WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze
1. Do 10 września każdego roku szkolnego wybierani są opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego. Wybory są tajne, równe i powszechne.
2. Kandydatami na opiekunów są nauczyciele i wychowawcy świetlicy prowadzący zajęcia
w klasach IV – VIII. Ustępujących opiekunów Samorządu Uczniowskiego obejmuje
dwuletni okres ochronny.
3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się na początku każdego roku
szkolnego, nie później niż 3 tygodnie od ogłoszenia wyników wyborów opiekunów
Samorządu Uczniowskiego.
4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą przedstawiciele klas
IV – VIII wybrani w jawnym głosowaniu klasowym oraz opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego.
5. Głosowanie jest tajne, równe i powszechne.
6. Głosowanie ma miejsce w budynku szkoły.
7. Obowiązki Komisji Wyborczej:
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów z każdej klasy etapu IV – VIII,
2) przygotowanie wyborów,
3) przeprowadzenie wyborów,
4) obliczenie głosów,
5) sporządzenie protokołu,
6) ogłoszenie wyników.

8. Czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 15
w Zielonej Górze.
9. Bierne prawo wyborcze posiada uczeń klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 15
w Zielonej Górze, który:
1) ma przynajmniej dobre zachowanie za poprzedni rok szkolny,
2) ma średnią ocen za poprzedni rok szkolny min. 4,0 lub, w przypadku uczniów klas IV,
uzyskał przynajmniej dobrą ocenę opisową w klasie III,
3) nie otrzymał w poprzednim roku szkolnym nagany Dyrektora Szkoły,
4) dba o dobre imię Szkoły,
5) jest kulturalny i koleżeński.
10. Dyrektor Szkoły ma prawo do zakwestionowania kandydatury danego ucznia.
11. Przebieg wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
1)

Z każdej klasy wyłaniany jest jeden kandydat do Rady Samorządu Uczniowskiego
w tajnym głosowaniu klasowym.

2)

Kandydat przygotowuje plakat wyborczy (format A3) i przekazuje go opiekunom
Samorządu Uczniowskiego w terminie przez nich określonym.

3)

Opiekunowie umieszczają plakaty wyborcze w wyznaczonym miejscu w holu
szkoły.

4)

Po wyborach kandydaci mają jeden dzień na uprzątnięcie plakatów i ulotek.

5)

Kampania wyborcza trwa 2 tygodnie (spotkania, debaty przedwyborcze).

6)

Głosowanie odbywa się na, przygotowanych przez opiekunów Samorządu
Uczniowskiego, kartach do głosowania.

7)

Nazwiska kandydatów umieszczone są na kartach do głosowania w porządku
alfabetycznym.

8)

Głosowanie dokonuje się przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego
kandydata na karcie do głosowania.

9)

Głos jest nieważny, jeżeli:
a) karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna
b) na karcie do głosowania zostały dopisane dodatkowe treści
c) wskazano większą liczbę kandydatów.
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10)

Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 5 kandydatów, którzy
otrzymali największą ilość głosów w głosowaniu.

11)

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, zwiększa się
liczbę członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

12. Rada, na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swego grona
przewodniczącego Przewodniczącym Rady może zostać osoba, która na koniec
poprzedniego roku szkolnego uzyskała z zachowania co najmniej ocenę bardzo dobrą
i osiąga co najmniej dobre wyniki w nauce.
13. Na pierwszym posiedzeniu Rady następuje podział pozostałych funkcji.
14. Dany uczeń może pełnić określoną funkcję maksymalnie 2 lata pod rząd.
15. Pozostali kandydacie wraz z przewodniczącymi samorządów klasowych tworzą Koło
Przyjaciół

Samorządu

Uczniowskiego,

które

działa

przy

Radzie

Samorządu

Uczniowskiego.
16. Do zadań Koła Przyjaciół Samorządu Uczniowskiego należy doradzanie i pomoc
przy realizacji Planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
17. Członkowie Koła Przyjaciół Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w zebraniach Rady
Samorządu Uczniowskiego, jednak nie mają mocy decyzyjnej.
18. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018
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