Ordynacja wyborcza
Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Budowlanych
i Kształcenia Ustawicznego
w Słupsku

Organy wybieralne

1.

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Rada SU oraz Opiekun SU wybierani są co

roku zgodnie z Kalendarium szkolnym. Wybory do organów SU są równe, tajne,
powszechne, bezpośrednie i większościowe.
2. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń Technikum nr 2
w Słupsku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku.
3. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
1) członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń Technikum nr 2 w Słupsku
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku,
2) przedstawiciela Samorządu klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy.
4. Samorządy klasowe powinny zostać wybrane przez wszystkie klasy przed wyborami
do

Zarządu

SU.

Nad

ich

prawidłowym

przebiegiem

czuwa

wychowawca.

Przedstawicielem Samorządu Klasowego w Radzie SU zostaje osoba, która w
głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.
5. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna
Komisja Wyborcza powołana przez ustępujący Zarząd SU. W skład Komisji wchodzą 3
osoby. Członkiem Szkolnej Komisji Wyborczej nie może być kandydat w wyborach do
Zarządu SU.
6. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii
wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,
3) przygotowanie wyborów,
4) przeprowadzenie wyborów,
5) obliczenie głosów,
6) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników na tablicy SU.
7. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym
terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w
kolejności alfabetycznej.

3) Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w
określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom
Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji
na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
4) Członkami Zarządu SU zostają pierwsze 4 osoby, które otrzymały największą liczbę
głosów.
5) Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę
głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
6) Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w
kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
Skarbnikiem Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę
głosów. Sekretarzem osoba, która otrzymała czwartą w kolejności liczbę głosów
spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
7) Jeżeli, ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów, zaistnieje
trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory
uzupełniające.
Ważność mandatów wybieranych członków Zarządu SU oraz Rady SU

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w
razie:
1) rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej na posiedzeniu SU,
2) końca kadencji,
3) po ukończeniu nauki w szkole,
4) ) odwołania z funkcji przez Zarząd SU w przypadku niewywiązywania się przez
niego z obowiązków
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
1) rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej na posiedzeniu SU i posiedzeniu Rady
Pedagogicznej,
2) końca kadencji,
3) odwołania decyzją Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

1) w miejsce przedstawiciela Samorządu Klasowego – Samorząd Klasowy
przeprowadza uzupełniające wybory,
2) w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU przeprowadza uzupełniające
wybory powszechne,
3) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki
Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające
wybory powszechne,
4) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od
chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne.

