
ORDYNACJA WYBORCZA  

DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 4 im. Jana Matejki 

w Bolesławcu 

 

 

 

Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu 

Artykuł 1: Prawo wybierania. 

§ 1.  Prawo wybierania zarządu Samorządu Uczniowskiego mają uczniowie klas IV – VIII 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki  w Bolesławcu. 

§ 2.  Wybory są: 

1.  Powszechne – każdy uczeń klas IV -VIII ma prawo udziału w głosowaniu. 

2.  Równe – każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu. 

3.  Bezpośrednie – uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę SU. 

4.  Tajne – wybór jest anonimowy. 

Artykuł 2: Prawo bycia wybieranym. 

§ 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki  w Bolesławcu 

tworzą  wszyscy uczniowie szkoły. 

§ 2. Prawo kandydowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 

nr 4  im. Jana Matejki  w Bolesławcu mają  przedstawiciele klas IV – VIII. 

 

Artykuł 3: Liczba członków zarządu Samorządu i jego skład. 

§ 1. W skład Zarządu Samorządu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki   

w Bolesławcu wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz. 

§ 2. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1.10. danego roku szkolnego 

do 30.09. następnego roku szkolnego. Corocznie wybiera się przewodniczącego, jego 

zastępcę oraz sekretarza. 

 

Artykuł 4: Zarządzenie i ogłoszenie wyborów. 

§ 1. Wybory zarządza Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Matejki  w Bolesławcu 

 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i opiekunem Samorządu 

 Uczniowskiego na początku  każdego roku szkolnego. 

§ 2. W akcie zarządzenia wyborów dyrektor szkoły określi dokładny  termin wyborów 

i czas trwania kampanii wyborczej. 



§ 3. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego informują uczniów o terminie wyborów  

i terminie kampanii wyborczej. 

 

Artykuł 5: Zasady zgłaszania kandydatów. 

§ 1.  Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgodą kandydata. 

§ 2. Kandydaci do Samorządu powinni uzyskać poparcie co najmniej 20 uczniów  

i 2 nauczycieli. 

§ 3. Uczeń i nauczyciel może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. 

§ 4. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia 

osoby popierającej, wraz z zaznaczeniem klasy i być opatrzone jej własnoręcznym 

podpisem. 

§ 5. Wzór listy osób popierających kandydata stanowi załącznik nr 1 do Ordynacji 

Wyborczej. 

§ 6. Kandydaci w terminie 5 dni od zarządzenia Wyborów składają listy popierające ich 

do Szkolnej Komisji Wyborczej. 

§ 7. Szkolną Komisję Wyborczą powołuje dyrektor szkoły. 

§ 8. Na 5 dni przed wyborami  Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza oficjalną listę 

kandydatów na tablicy ogłoszeń. 

§ 9. Z Ordynacją Wyborczą zapoznają uczniów wychowawcy klas. 

 

Artykuł 6: Zasady prowadzenia kampanii wyborczej. 

§ 1. Kampania trwa 7 dni, od zamknięcia listy kandydatów do godziny  15:00 dnia 

poprzedzającego wybory. 

§ 2. Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie Szkoły Podstawowej nr 4  

im. Jana Matejki w Bolesławcu. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej 

poza szkołą. Kampania wyborcza nie może zakłócić normalnego funkcjonowania 

szkoły. 

§ 3. Kandydaci na  gazetce udostępnionej na korytarzu szkolnym  przedstawiają  

informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie Uczniowskim. 

§ 4. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”.  

§ 5. Za prawidłowy przebieg kampanii wyborczej kandydatów są odpowiedzialni sami 

kandydaci i ich wychowawcy. 

§ 6. Po zakończeniu kampanii wyborczej kandydaci muszą niezwłocznie usunąć 

wszystkie materiały wyborcze  z terenu szkoły. 

§ 7. Za złamanie zasad ordynacji wyborczej kandydatowi grozi usunięcie z listy 

kandydatów. 

§ 8. W dniu głosowania obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej. 

 



Artykuł 7: Szkolna Komisja Wyborcza. 

§ 1. Szkolną Komisję Wyborczą powołuje dyrektor szkoły. 

§ 2. Wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w terminie  

ustalonym z dyrektorem szkoły. 

§ 3. Komisję tworzą: 

1. Co najmniej jeden nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

2. Trzech uczniów.  

§ 4. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza. 

§ 5. W pracach komisji nie może uczestniczyć kandydat na przewodniczącego. 

Artykuł 8: O głosowaniu. 

§ 1. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym przez dyrektora szkoły dniu. 

§ 2. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas IV -  VIII. 

§ 3. W czasie głosowania w lokalu wyborczym są obecni wszyscy członkowie Szkolnej 

Komisji Wyborczej. 

§ 4. Wstęp do lokalu wyborczego mają tylko wyborcy. 

§ 5. Stół, przy którym urzęduje Szkolna Komisja Wyborcza, należy ustawić tak, aby 

wyborcy mieli do niego swobodny dostęp. Na stole należy ustawić zamkniętą urnę 

wyborczą. 

§ 6. Przed głosowaniem Szkolna Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta i od tej 

chwili, aż do ukończenia głosowania urny nie wolno otwierać. 

§7. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Karta zawiera imiona 

i nazwiska kandydatów spisane alfabetycznie. 

§ 8. Wzór karty do głosowania stanowi zał. nr 2 do Ordynacji Wyborczej. 

§ 9. Opieczętowane karty do głosowania dostarcza opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

§ 10. Do dnia głosowania karty przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

§ 11. Wszystkie karty do głosowania powinny być jednakowej barwy i wielkości. 

§ 12. Uczniowie głosują zgodnie z art. 1 § 2. 

§13. Uczeń - wyborca otrzymuje od członka Szkolnej Komisji Wyborczej kartę 

do głosowania. Przy imieniu i nazwisku wybranego przez siebie kandydata stawia 

znak „x”. Po dokonaniu wyboru wyborca wrzuca kartę do urny. Nie można wynosić 

kart z lokalu wyborczego. 

§14. Moment rozpoczęcia i zakończenia głosowania w lokalu wyborczym ogłasza 

przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej – opiekun Samorządu Uczniowskiego 



zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki  

w Bolesławcu. 

§15. Komisja ogłasza zakończenie głosowania w momencie, gdy wszyscy uprawnienie  

do głosowania obecni w tym dniu w szkole oddali swoje głosy. 

§16. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby z bardzo ważnego powodu przerwano 

głosowanie, Szkolna Komisja Wyborcza jest zobowiązana do zabezpieczenia urny  

z oddanymi już głosami oraz kart do głosowania. Głosowanie należy kontynuować 

po ustaniu przyczyny jego przerwania. 

 

Artykuł 9: Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów. 

§ 1. Ustalenie wyników wyborów następuje w dniu wyborów w obecności członków 

Szkolnej Komisji Wyborczej. 

§ 2. Głos jest nieważny, gdy uczeń – wyborca postawi znak „x” u więcej niż jednego 

kandydata lub nie zaznaczy żadnego. 

§ 3. Liczba oddanych głosów powinna być zgodna z liczbą wyborców, którzy głosowali. 

W przypadku gdyby obie liczby nie były zgodne, należy ustalić przyczyny. 

§4. Po ustaleniu wyników wyborów w skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

wejdą trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

1. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym   

Samorządu Uczniowskiego.  

2. Kandydat z drugim wynikiem zostaje jego zastępcą. 

3. Kandydat  z trzecim wynikiem zostaje sekretarzem. 

§ 5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów maksymalnej liczby 

głosów dyrektor szkoły ogłosi kolejną turę wyborów, w której zostanie wybrany 

nowy przewodniczący samorządu. Głosowanie według zasad art. 8 odbędzie się nie 

później niż 7 dni po poprzednim. 

§ 6. Po zakończeniu liczenia głosów Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół 

wyborów, który musi zawierać wyniki głosowania. Pod protokołem muszą złożyć 

podpisy członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej.  

§ 7. Wzór protokołu stanowi  załącznik nr 3. 

§ 8. Listę członków nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 

4 im. Jana Matejki w Bolesławcu ogłasza opiekun Samorządu, nie później niż dwa 

dni po zakończeniu wyborów. 

§ 9. Nowy  przewodniczący  Samorządu  Uczniowskiego   Szkoły   Podstawowej  nr 4 

im. w Bolesławcu przejmuje władzę uczniowską w dniu ogłoszenia wyników 

wyborów. 

§ 10. Szkolna Komisja Wyborcza zostaje rozwiązana z chwilą oficjalnego ogłoszenia 

wyników wyborów i podpisania protokołu wyborów przez jej członków. 



§ 11. Uwagi związane z przebiegiem wyborów można zgłaszać do opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego w ciągu 3 dni od daty zakończenia głosowania. 

§ 12. Protesty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

 

Artykuł 10: Przejęcie funkcji przez nowo wybrany Samorząd Uczniowski. 

§ 1. Nowo wybrany Samorząd Uczniowski w ciągu 5 dni zwołuje zebranie członków. 

§ 2. Decyzja Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 


