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Regulamin Wyborów Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

§ 1 

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są: art. 85 ust. 1 - 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy, Statut Szkoły 

Podstawowej w Niedzicy i Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Niedzicy. 

§ 2 

1. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi ustępujący Samorząd Uczniowski. 

2. Prace Komisji nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

3. Do zadań Komisji należy: 

a) ogłoszenie wyborów Samorządu Uczniowskiego; 

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów; 

c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do Samorządu; 

d) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego; 

e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania; 

f) ogłoszenie wyników głosowania. 

§ 3 

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego: 

1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie klas III - VIII 

Szkoły Podstawowej w Niedzicy oraz uczniowie klas I - III Branżowej Szkoły I 

Stopnia w Niedzicy. 

2. Kandydatów do Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać: 

a) samorządy klasowe, 

b) wychowawcy klas. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata i klasę, do której uczęszcza. 

4. Kandydowanie do Samorządu Uczniowskiego jest jednocześnie wyrazem zgody  

na udział w wyborach. 

5. Termin zgłoszenia określa terminarz wyborczy. 
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6. Osoby kandydujące, po zgłoszeniu ostatecznej listy kandydatów, mają prawo  

do kampanii wyborczej, czyli: wywieszania plakatów w wyznaczonych miejscach  

na terenie szkoły.  

§ 4 

Sposób przeprowadzania wyborów: 

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie  

i większościowe. 

2. Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania najważniejszych informacji 

uczniom dotyczących wyborów Samorządu Uczniowskiego. 

3. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły, w wyznaczonym do tego miejscu. 

4. Głosować mogą uczniowie klas I - VIII Szkoły Podstawowej w Niedzicy i I - III 

Branżowej Szkoły I Stopnia  w Niedzicy. 

5. Szkolna Komisja Wyborcza, pod kontrolą opiekuna, sporządza listy uczniów 

uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. 

Odebranie karty uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem na liście. 

6. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania przy nazwisku jednego 

kandydata znaku „X”. 

7. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest: 

a) zniszczona,  

b) nieczytelna, 

c) błędnie wypełniona (głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata). 

8. Karty wyborcze wrzuca się do urny. 

§ 5 

Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników: 

1. Obliczenia głosów dokonuje Szkolna Komisja Wyborcza, bezpośrednio  

po zakończeniu głosowania. 

2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji  

oraz obserwatora – Dyrektora lub Wicedyrektora. 

3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby, które 

nie są członkami Komisji. 

4. Po obliczeniu głosów Komisja wraz z opiekunem sporządza protokół, który jest 

dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia  

go ogółowi uczniów po wyborach na stronie internetowej szkoły. 
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5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich 

członków Szkolnej Komisji Wyborczej karty do głosowania są komisyjnie niszczone. 

§ 6 

TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

1. Ogłoszenie wyborów Samorządu Uczniowskiego: 14.09.2021 r. 

2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów: 17.09.2021 r. 

3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów: 17.09.2021 r. 

4. Czas trwania kampanii wyborczej: 20.09.2021 r. – 24.09.2021 r. 

5. Termin głosowania: 27.09.2021 r. – 30.09.2021 r. 

6. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów: 30.09.2021 r. 

7. Początek kadencji nowego Samorządu Uczniowskiego: 30.09.2021 r. 

§ 7 

W czasach pandemii koronawirusa organizowanie i przeprowadzanie wyborów odbywa się 

przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

           

 

 

 


