ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej
w Nowym Sączu
Rozdział I
Zasady ogólne
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, bezpośrednie,
i przeprowadzone w głosowaniu tajnym.
2. Datę wyborów wyznacza opiekun Samorządu Uczniowskiego- od
2017roku odbywają się ponownie we wrześniu(szkoła znów stała się
ośmioklasowa).
3. Prawo wyborcze mają uczniowie klas 1-8- każdy.
4. Kandydatami do władz Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy
uczniowie klas 4-8 ( w danym roku szkolnym), którzy nie mają
zachowania nagannego ani nie zostali zawieszeni w prawach ucznia.
Rozdział II
Kampania wyborcza
5. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem oficjalnego ogłoszenia przez
opiekunów Samorządu Uczniowskiego( 14 dni przed głosowaniem) i
kończy 48 godzin przed dniem wyborów.
6. Plakaty z programami wyborczymi, zdjęciem kandydata i hasła wyborcze
umieszcza się wyłącznie na tablicy to tego przeznaczonej.
7. Kampania wyborcza powinna być prowadzona uczciwie, rzetelnie bez
naruszania porządku i dyscypliny.
8. Kandydaci naruszający powyższe zasady będą skreśleni z listy.
Rozdział III
Szkolna Komisja Wyborcza
9. Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza.
10. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą:
- Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
- Zarząd aktualnego Samorządu Uczniowskiego.
11. Do zadań Szkolnej Komisji wyborczej nalezą w szczególności:
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów niniejszej
ordynacji,
- sporządzanie listy kandydatów i przygotowanie list wyborczych,

- przeprowadzenie głosowania.
- ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
Rozdział IV
Głosowanie
12. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona wszystkich
kandydatów w porządku alfabetycznym.
13. Głosować można tylko osobiście.
14. Głosowanie odbywa się w ustalonym dniu w trakcie trwania lekcji(za zgodą
nauczyciela) i na przerwach.
15. Przebieg głosowania:
- uczniowie głosują, podpisując wcześniej listę obecności,
- Komisja Wyborcza rozdaje uczniom karty do głosowania,
- każdy uczeń otrzymuje jedna kartę.
- wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając na karcie
do głosowania znak „ X” , w kratce z prawej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów.
- wyborca wrzuca kartę do urny.
Rozdział V
Ustalenie wyników wyborów
16.Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala
wyniki głosowania.
17. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono
znak „X”, obok nazwisk więcej niż jednego kandydata, postawiono nieczytelny
znak „X” lub nie postawiono nigdzie znaku „X”.
18. Po zliczeniu głosów Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół
z głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
19. W skład samorządu wchodzą 4 osoby, które uzyskają największą liczbę
głosów.

