ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ostrołęce
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny
„Inki” w Ostrołęce.
2. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi przewodniczący wybierany w demokratycznych
wyborach.
3. Skład

Samorządu

Uczniowskiego

tworzą

wybrani

przez

zespoły

klasowe

w demokratycznych wyborach gospodarze klas i uczniowie chętni zainteresowani
udziałem w pracach SU.
4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok licząc od dnia ogłoszenia wyników
wyborów.
5. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są demokratyczne, czyli powszechne,
równe, tajne i bezpośrednie.
6. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowi, co oznacza, że każdy
gimnazjalista może wybierać i może być wybrany do Samorządu Uczniowskiego.

Termin wyborów oraz zgłaszanie kandydatów
7. Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się w terminie
do 30 września. Kandydaci zgłaszają się do opiekuna SU.
8. Okres zgłaszania kandydatów trwa cztery dni, w terminie ustalonym przez opiekuna SU.

Kampania wyborcza
9.

Kampania wyborcza trwa siedem dni.

10. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.
11. W czasie kampanii nie wolno oczerniać kontrkandydatów.
12. Nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów.
13. Kampania wyborcza powinna przebiegać w sposób kulturalny.
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14. W celu sporządzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów mogą być zawiązane
Komitety Wyborcze.
15. Zabroniona jest kampania wyborcza prowadzona w jakikolwiek sposób w dniu wyborów.

Komisja wyborcza i głosowanie
16. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
a. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
b. zespół uczniów – przedstawicieli klas (4osoby) lub grupa realizująca projekt
edukacyjny „Samorządy mają głos”.
17. Komisja przyjmuje głosy w lokalu wyborczym.
18. Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty do głosowania, składając podpis przy swoim
nazwisku na liście wyborczej.
19. Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu wydać tylko jedną kartę do
głosowania.
20. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem, znaczy to, że wybiera jednego spośród
kandydatów umieszczonych na liście alfabetycznie. Przy wybranym nazwisku należy
postawić znak x.
21. Można głosować jedynie osobiście, nikomu nie można przekazywać swojego głosu.
22. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić uczniowie, którzy kandydują w wyborach.
Natomiast członkowie komisji, kandydaci do Samorządu Uczniowskiego mają prawo
wyborcze.
23. Komisja wyborcza musi przygotować przed wyborami listy wyborców, tzn. uczniów
uprawnionych do głosowania, spisując wszystkie nazwiska z dzienników lekcyjnych.
24. Głosowanie odbywa się w dniu ustalonym przez opiekuna SU.

Liczenie głosów i ogłaszanie wyników
25. Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja otwiera urnę. W pierwszej kolejności komisja
liczy, ile głosów zostało oddanych - liczba oddanych głosów powinna być równa liczbie
wydanych kart do głosowania.
26. Komisja oddziela głosy nieważne, na których został zaznaczony więcej niż 1 kandydat,
bądź nie zaznaczono żadnego i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów.
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27. Wyniki głosowania zostają oficjalnie ogłoszone na terenie szkoły (tablica ogłoszeń
i strona internetowa).
28. W wyniku głosowania zostaje wyłoniony przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

Zadania Samorządu Uczniowskiego
29. Samorząd Uczniowski zobowiązany jest do przedstawiania planu działania w ciągu
pierwszych dwóch tygodni urzędowania.
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