ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy

Rozdział 1
Zasady ogólne
Art.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady jego
funkcjonowania są zapisane w Ustawie o Systemie Oświaty i w Statucie Szkoły.
Art. 2. Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne
równe, tajne, bezpośrednie oraz odbywają się według zasady większości
głosów.
Art. 3. Wybory odbywają się we wrześniu, konkretną datę ustala opiekun
Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 2
Prawo wyborcze
Art.4. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Szkoły
Podstawowej.

Rozdział 3
Kandydowanie do Samorządu Uczniowskiego
Art.5. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń z klas
4-6.
Art.6. Każda klasa zgłasza maksymalnie dwóch kandydatów ze swojej grupy. Są
zgłaszani do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 4

Kampania wyborcza
Art.7. Kandydat przygotowuje swój program wyborczy.
Art. 8. Kampania wyborcza rozpoczyna się przed głosowaniem, bezpośrednio
po ogłoszeniu terminu przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Art.9. Kampania wyborcza powinna być prowadzona w sposób uczciwy, bez
naruszania porządku i obrażania innych kandydatów.
Art. 10. Zabronione jest organizowanie w ramach prowadzonej kampanii
wyborczej konkursów, rozdawanie nagród.

Rozdział 5
Szkolna Komisja Obwodowa
Art. 11. Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Szkolna Komisja
Obwodowa. W jej skład wchodzi po jednym uczniu z każdego rocznika
uczęszczającego do Szkoły Podstawowej.
Art. 12. Szkolna Komisja Wyborcza ma prawo do nadzorowania, aby
przestrzegana była niniejsza ordynacja. Do jej zadań należy również
przeprowadzanie głosowania, sporządzanie list kandydatów i ustalenie i
ogłoszenie wyników wyborów.

Rozdział 6
Głosowanie
Art. 13. Głosować można tylko osobiście.
Art. 14. Głosowanie odbywa się w ustalonym dniu na kartkach wyborczych
przeznaczonych do głosowania.
Art. 15. Uczniowie głosują poprzez napisanie nazwiska i imienia wybranego
kandydata.
Rozdział 7

Ustalenie wyników wyborów
Art. 16. Szkolna Komisja Obwodowa podaje wyniki wyborów.
Art. 17. W skład Samorządu wchodzą te osoby, które otrzymały największą ilość
głosów.

Rozdział 8
Ważność wyborów
Art. 18. Osoby, które otrzymały mniejszą ilość głosów również działają w
Samorządzie, pełnią inne niż kierowniczo – organizacyjne funkcje.
Art. 19. Protest przeciwko ważności wyborów może wnieść każdy uczeń na
podstawie potwierdzonych przesłanek, że złamane zostały przepisy ordynacji
wyborczej lub przedstawić inne zarzuty.
Art. 20.
W takim wypadku wniosek ucznia zostaje rozpatrzony przez Opiekuna
Samorządu oraz Dyrekcję Szkoły i wdrożone zostaje postępowanie do
ponownego głosowania na Samorząd Uczniowski.

