
Regulamin wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego  
§1  

1. Kandydaturę do wyborów przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ma prawo zgłosić każda klasa. 

Zastępców przewodniczącego wybiera się spośród osób kandydujących na stanowisko przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego.  

2. Kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce oraz 

bardzo dobrym zachowaniem.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie.  

4. Osoby kandydujące po zgłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej, 

czyli: wywieszania plakatów w wyznaczonych miejscach na terenie szkoły oraz roznoszenia ulotek.  

5. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Przewodniczący, Zastępca oraz pozostali członkowie 

ustępującego Samorządu Uczniowskiego.  

6. Pracę Komisji nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

7. Do zadań Komisji należy:  

a) ogłoszenie wyborów do nowego 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.  

8. Komisja sporządza protokół z przebiegu wyborów i ogłasza wyniki na tablicy ogłoszeń.  

9. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres 2 lat. Funkcja opiekuna nie może być 

sprawowana dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.  

 

§2  

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

2. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły – w miejscu wyznaczonym przez Dyrekcję szkoły.  

3. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie  

tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.  

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

kandydata znaczka „X”.  

5. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na 

więcej niż jednego kandydata  



6. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.  

§3  

1. Tryb odwoływania rad samorządu klasowego, szkolnego, uczniowskiego oraz opiekuna samorządu.  

a) Przewodniczący, zastępca i sekretarz Zarządu Samorządu Szkolnego mogą być odwołani przez 

członków Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu tajnym większością głosów, przy obecności 

przynajmniej 2/3 przedstawicieli klas.  

b) Opiekun Samorządu Uczniowskiego może być odwołany na wniosek Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy udziale przynajmniej 2/3 

przedstawicieli klas.  

c) Opiekun Samorządu Uczniowskiego może podać się do dymisji.  
 

 


