
REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni 

 

§1 SZKOLNA KOMISJA WYBORCZA 

 

1. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi pięciu uczniów, którzy nie kandydują do 

organów Samorządu Uczniowskiego, powołanych przez dyrektora szkoły na wniosek 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego mijającej kadencji. 

2. Pracę Szkolnej Komisji Wyborczej nadzoruje dyrektor szkoły i Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Do zadao Szkolnej Komisji Wyborczej należy: 

a) ogłoszenie wyborów na Rzecznika Praw Ucznia, Przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego i do Zarządu Samorządu Uczniowskiego poprzez zarządzenie 

dyrektora szkoły, 

b) przygotowanie dokumentacji i materiałów do prawidłowego przeprowadzenia 

wyborów, 

c) przyjmowanie zgłoszeo kandydatur uczniów i uczniowskich zespołów wyborczych, 

d) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów i uczniowskich zespołów wyborczych, 

e) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego, 

f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej i wyborów w dniu 

głosowania, 

g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników głosowania. 

 

§2 KANDYDACI  

 

1. Kandydatami do organów Samorządu Uczniowskiego mogą byd wyłącznie uczniowie 

klas pierwszych i drugich IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gdyni. Kandydatami na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i 

Rzecznika Praw Ucznia mogą byd członkowie Rady Pedagogicznej wyrażający pisemną 

zgodę na kandydowanie. 



2. Kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i do Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszad uczniowie samodzielnie (po uzyskaniu listy 

poparcia z podpisami co najmniej 50 uczniów). Uczeniowie mogą udzielid poparcia 

dowolnej ilości kandydatów. 

3. Kandydat do organów Samorządu Uczniowskiego powinien legitymowad się 

poprawnymi wynikami w nauce oraz bardzo dobrym zachowaniem. 

4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do 

kampanii wyborczej (wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek itp.).  

5. Zezwala się na tworzenie uczniowskich zespołów wyborczych składających się z 

minimum dwóch kandydatów. Z danego uczniowskiego zespołu wyborczego na 

funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może startowad tylko jeden 

kandydat z poparciem zespołu. Kolejni kandydaci uczniowskiego zespołu wyborczego 

startują do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek udziału 

w debacie przedwyborczej. 

7. Cisza wyborcza obowiązuje w dniu wyborów. 

 

§3 PRZEBIEG GŁOSOWANIA 

 

1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i 

bezpośrednie. 

2. Głosowanie trwa jeden dzieo i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu 

wyborczym na I piętrze budynku szkoły. 

3. Po okazaniu Szkolnej Komisji Wyborczej legitymacji szkolnej (lub innego dowodu 

tożsamości) głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. 

Należy postawid krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata na Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego i przy nazwisku jednego kandydata do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego oraz przy nazwisku jednego kandydata na Rzecznika Praw Ucznia, a 

następnie wrzucid kartę wyborczą do opieczętowanej urny. 

4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano 

więcej niż jednego kandydata do danego organu, a także w przypadku dopisania 

jakichkolwiek znaków oraz postawienia krzyżyka w niewłaściwym miejscu. 



5. Po zakooczeniu terminu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza otwiera 

zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów. 

 

§4 OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

 

1. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najpóźniej w ciągu 

jednego dnia po głosowaniu. 

2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą ilością 

głosów, pozostałe funkcje w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego otrzymują 

kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilośd głosów w wyborach do Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego (łącznie 4 osoby:  Wiceprzewodniczący, Sekretarz, 

Skarbnik i Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego). Rzecznikiem Praw Ucznia 

zostaje członek Rady Pedagogicznej, który uzyskał największą ilośd głosów. 

 

 

§5 TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

1. Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej przez ustępujący Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego i zarządzenie wyborów przez dyrektora szkoły- 6 kwietnia 2016 r. 

(środa). 

2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów, uczniowskich zespołów wyborczych 

(wszystkie wymagane dokumenty tj. zgłoszenie kandydowania, lista poparcia, zgoda 

rodziców lub opiekuna prawnego na kandydowanie, opinia wychowawcy- należy 

składad u Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej)- 12 kwietnia 2016 r. 

(wtorek). 

3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów- 13 kwietnia 2016 r. (środa). 

4. Czas trwania kampanii wyborczej- 13- 18 kwietnia 2016 r. 

5. Debata kandydatów ubiegających się o funkcję Przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego- 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek). 

6. Głosowanie (ogłoszenie wyników najpóźniej w dniu następnym po głosowaniu)- 19 

kwietnia 2016 r. (wtorek). 



7. Odwołania od wyników wyborów- 20 kwietnia 2016 r. 

8. Przekazanie władzy wybranym w wyborach kandydatom podczas uroczystości 

zakooczenia roku szkolnego 2015/2016 dla klas III- 29 kwietnia 2016 r. (piątek).  

 

&6 OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest poprzez głosowanie, podczas 

wspólnego posiedzenia Zarządu SU i samorządów klasowych, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 

2. Kandydatury na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszad: 

a) uczniowie, 

b) członkowie rady pedagogicznej. 

 

&7 RZECZNIK PRAW UCZNIA 

 

1. Kandydatury na Rzecznika Praw Ucznia mogą zgłaszad: 

a) uczniowie, 

b) członkowie rady pedagogicznej. 

2. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje członek Rady Pedagogicznej, który uzyskał 

największą ilośd głosów. 

 


