
ORDYNACJA WYBORCZA 

 

Wyciąg z  Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach 

 

Rozdział VI: Ordynacja wyborcza 

$12 

 

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego: Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych. 

2.  Wybory do organów Uczniowskiego Samorządu są równe, tajne, powszechne, 

bezpośrednie i większościowe.  Wybory odbywają się co roku. 
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Prawo głosowania ( czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 
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Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

1. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń w klasie,  

2. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego  - posiada każdy uczeń w szkole, który spełnia 

warunki określone w Statucie Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących. 
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Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 4. godzinie 

wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca 

klasy. Przewodniczącym Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała 

największą liczbę głosów. Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Klasowego zostaje osoba, która 

uzyskała drugą w kolejności liczbę  głosów. 
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Ogólnoszkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Szkolna Komisja 

Wyborcza w skład której wchodzą opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodniczący 

Samorządów Klasowych wszystkich  klas trzecich liceum. Wybory odbywają się w ostatni piątek 

października każdego roku. 
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Szkolna Komisja Wyborcza rozpoczyna prace na 3 tygodnie przed ogłoszonym przez Dyrekcję Szkoły  

terminem wyborów. Do jej obowiązków należą: 

1. Ogłoszenie terminu zgłaszania kandydatów, 

2. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów i sprawdzenie czy kandydaci posiadają bierne prawo 

wyborcze, 

3. Ogłoszenie nazwisk kandydatów i określenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej, 

4. Przygotowanie wyborów, 

5. Ogłoszenie miejsca i terminu wyborów, 



6. Przeprowadzenie wyborów, 

7. Obliczenie głosów, 

8. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 
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Kandydat na członka Zarządu składa do Komisji  Wyborczej: 

1. Zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w wyborach i objęcie później funkcji 

w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego ( w przypadku, gdy uzyska odpowiednią ilość 

głosów), 

2. Rekomendację swojego  wychowawcy , 

3. Własnoręcznie napisane zgłoszenie swojej kandydatury. 
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Ogólnoszkolne wybory odbywają się w następujący sposób: 

1. Kandydaci prowadza kampanię wyborczą w czasie 5 dni roboczych przed ustalonym 

terminem wyborów według zasad ustalonych przez Szkolną Komisję Wyborczą, 

2. Na kartach do głosowania kandydaci umieszczeni są w kolejności alfabetycznej na dwóch 

listach: na pierwszej  kandydaci z liceum, na drugiej kandydaci z gimnazjum, 

3. Głosowanie odbywa się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisja Wyborczą 

w określonym miejscu i czasie, złożeniu podpisu na liście oraz zakreślenie znaku X obok 

jednego kandydata z listy licealistów i znaku X obok jednego kandydata z listy gimnazjalistów 

( razem wskazujemy dwóch kandydatów : jednego licealistę i jednego gimnazjalistę), 

4. Członkami Zarządu zostają trzy  osoby z listy licealistów z największą liczbą głosów i dwie 

osoby z największą liczbą głosów z listy gimnazjalistów. Jeżeli ze względu na równość liczby 

głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w wyborze 3 osób z listy licealistów 

i 2 osób z listy gimnazjalistów można w skład Zarządu SU powołać większą liczbę członków, 

5. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która na liście 

licealistów otrzymała największą liczbę głosów, 

6. Wiceprzewodniczącym do spraw gimnazjum zostaje osoba, która na liście gimnazjalistów 

otrzymała największą liczbę głosów, 

7. Wiceprzewodniczącym Zarządu i jednocześnie Przewodniczącym Rady Samorządu 

Uczniowskiego zostaje licealista, który na swojej liście uzyskał drugą  w kolejności liczbę 

głosów. 

8. Członkiem Stałym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje licealista, który otrzymał 

trzecią z kolei liczbę głosów  i gimnazjalista z drugą w kolejności liczbą głosów. 

9. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność 

w dzieleniu mandatów, to powołanie osób na poszczególne stanowiska odbywa się w wyniku 

głosowania wśród wyłonionych Członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

Głosowanie jest wtedy tajne, nadzorowane przez Szkolną Komisję Wyborczą i odbywa się w 

następnym po wyborach dniu nauki. Głosują tylko wyłonieni Członkowie Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 
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1. Mandat Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c)  ukończenia nauki w szkole, 

d) odwołania przez wychowawcę klasy z powodu rażącego naruszenia przez pełniącego 

funkcję regulaminów Szkoły. 

2. Mandat  Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) ukończenia nauki w szkole, 

d) odwołania przez Radę Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie, w którym za 

odwołaniem głosować będzie co najmniej  
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wszystkich członków Rady, 

e) odwołania przez dyrektora szkoły z powodu rażącego naruszenia przez pełniącego funkcję 

regulaminów Szkoły. 

3. Jeżeli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – uczniowie klasy powołują osobę 

pełniącą obowiązki lub przeprowadza się wybory uzupełniające, 

b) w miejsce Stałych Członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Zarząd powołuje 

osoby pełniące obowiązki na czas określony lub przeprowadza  powszechne wybory 

uzupełniające., 

c) obowiązki Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego przejmuje 

Przewodniczący Rady , a obowiązki Przewodniczącego Rady powierza się Stałemu 

Członkowi Zarządu, który jest uczniem Liceum. 

 

 


