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Ordynacja Wyborcza Samorządu Uczniowskiego  
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Mrokowie  

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Ordynacja określa zasady wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Szkole 
Podstawowej w Mrokowie. 

2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego, przewodniczący sekcji kulturalnej. przewodniczący sekcji 
porządkowej, przewodniczący sekcji oświatowej, przewodniczący sekcji dekoracyjnej. 

3. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Mrokowie są: 

a. powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu; 

b. równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos; 

c. większościowe, tzn. wygrywa ten kandydat, który otrzymał największe poparcie 

d. bezpośrednie, każdy uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera skład Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego; 

e. tajne, tzn. jego wybór jest anonimowy.  

4. W wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydować może każdy uczeń, 
który rzetelnie realizuje obowiązki szkolne, nie wchodzi w konflikty z prawem szkolnym, 
a jego postawa nie budzi zastrzeżeń; 

5. Zasady zgłaszania się kandydatów do udziału w wyborach ustala Uczniowska Komisja 
Wyborcza i podaje do publicznej wiadomości (np. na tablicy ogłoszeń SU, na stronie 
internetowej szkoły, na oficjalnym spotkaniu społeczności szkolnej). 

6. Zgłoszenia kandydatów do wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą 
dokonywać sami kandydaci lub ich przedstawiciele (za zgodą kandydata).  

7. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od następnego tygodnia po 
ogłoszeniu wyników wyborów do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

§2 

Uczniowska Komisja Wyborcza  

1. Uczniowską Komisję Wyborczą powołuje uczeń wyznaczony przez dyrektora szkoły w 
pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego. 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z 7 uczniów z klas 4-8 (w tym uczeń 
powołujący komisję), którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni 
pochodzić z różnych klas. Opiekę nad uczniami UKW (w charakterze obserwatora) 
sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

3. Uczniowska Komisja Wyborcza wybiera niezwłocznie spośród siebie przewodniczącego. 

4. Skład UKW podany jest do publicznej wiadomości zaraz po wybraniu 
przewodniczącego, nie później niż tydzień przed wyborami (np. na tablicy ogłoszeń SU, 
na stronie internetowej szkoły, na oficjalnym spotkaniu społeczności szkolnej). 

5. Do zadań UKW należy:  

a. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach kandydowania i głosowania; 
b. poinformowanie uczniów o terminie i sposobie zgłaszania się kandydatów do ZSU;  
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c. podanie listy kandydatów najpóźniej trzy dni przed głosowaniem; 
d. ogłoszenie terminu wyborów i zachęcenie do wzięcia udziału w wyborach; 
e. przygotowanie wyborów: list wyborców, urny i kart do głosowania; 
f. przeprowadzenie wyborów;  
g. ustalenie wyników wyborów,  
h. ogłoszenie wyników głosowania. 

8. UKW przystępuje do liczenia głosów bezpośrednio po zakończeniu głosowania. 

9. Wyniki wyborów UKW zapisuje w protokole, który powinien zawierać: 

a. pieczęć szkoły. 
b. datę przeprowadzenia wyborów, 
c. liczbę uprawnionych do głosowania, 
d. liczbę uprawnionych do głosowania 
e. liczbę głosów nieważnych, 
f. liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 
g. liczbę głosów popierających kandydata (w przypadku gdy nie ma kontrkandydatów), 
h. podpis przewodniczącego UKW, 
i. podpisy członków UKW, 
j. podpis dyrektora szkoły. 

1. UKW ogłasza wyniki wyborów w terminie maksymalnie dwóch dni po wyborach (np. na 
tablicy ogłoszeń SU, na stronie internetowej szkoły, na oficjalnym spotkaniu 
społeczności szkolnej). 

§3 

Termin wyborów 

1. Przewodniczący UKW na początku drugiego tygodnia od rozpoczęcia zajęć 
dydaktycznych w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala termin wyborów. 

2. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w trzecim tygodniu 
września, a dokładny termin powinien być podany do publicznej wiadomości (ustnie i 
pisemnie np. na tablicy ogłoszeń SU, na stronie internetowej szkoły, na oficjalnym 
spotkaniu społeczności szkolnej).  

3. Termin zgłaszania się kandydatów do ZSU ustala UKW i podaje do publicznej 
wiadomości równocześnie z ogłoszeniem terminu wyborów (ustnie i pisemnie np. na 
tablicy ogłoszeń SU, na stronie internetowej szkoły, na oficjalnym spotkaniu społeczności 
szkolnej). 

§4 

Kampania wyborcza 

1. Każdy kandydat ma prawo do prowadzenia swej kampanii wyborczej, powołania 
komitetu wyborczego, rzecznika, który będzie go promował. 

2. Uczeń może złożyć swoją kandydaturę najpóźniej tydzień przed terminem wyborów 
3. Każdy kandydat startujący w wyborach do Zarządu SU do UKW podaje pisemnie (na 

ustalonym druku) swoje dane zawierające: 

a. imię i nazwisko, klasę, 

b. stanowisko w SU, o które się ubiega: (przewodniczący SU, przewodniczący sekcji 
kulturalnej, przewodniczący sekcji porządkowej, przewodniczący sekcji dekoracyjnej), 

c. oraz listę z zebranymi 30 podpisami popierających jego kandydaturę (na ustalonym 
druku, zawierającym imię i nazwisko ucznia popierającego kandydata, klasę oraz 
jego podpis). 
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4. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o 
wyniku. 

5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć 
kampanię wyborczą. 

6. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza 
publikuje ostateczną listę kandydatów. 

7. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play” – wolno prowadzić kampanię 
na rzecz swojego kandydata, a nie przeciw innemu kandydatowi. Za kampanie 
poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sami i ich komitety wyborcze. 

8. Dzień przed wyborami i w dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza (zakaz agitacji). 

9. Po wyborach komitety wyborcze zobowiązane są do usunięcia wszystkich materiałów 
promujących kandydata. 

§5 

Karta do głosowania 

1. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 
kandydatów według obejmowanych przez nich funkcji w Zarządzie SU: przewodniczący 
SU, przewodniczący sekcji kulturalnej. przewodniczący sekcji porządkowej, 
przewodniczący sekcji dekoracyjnej. 

2. Na karcie do głosowania powinna znajdować się informacja dotycząca ogólnych zasad 
głosowania - wybór następuje przez postawienie znaku „X” z prawej strony obok 
nazwiska wybranego kandydata na poszczególne funkcje w Zarządzie SU. 

3. Po dokonaniu wyboru uczeń biorący udział w głosowaniu wrzuca kartę wyborczą do 
opieczętowanej urny. 

§6 

Skład Samorządu Uczniowskiego 

1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego przewodniczący sekcji kulturalnej. przewodniczący sekcji 
porządkowej, przewodniczący sekcji oświatowej, przewodniczący sekcji dekoracyjnej 
oraz sekretarz i skarbnik. 

2. Kandydat, który zajął drugie miejsce w wyborach na przewodniczącego SU może objąć 
funkcję zastępcy przewodniczącego jeśli otrzyma taką propozycję od wybranego 
przewodniczącego. Przewodniczący ma prawo wybrać swojego zastępcę również 
spośród społeczności uczniowskiej, mając na uwadze wzajemną dobrą współpracę. 

3. Sekretarz i skarbnik wybierani są, w drodze dyskusji, spośród społeczności uczniowskiej 
podczas pierwszego zebrania SU po rozpoczęciu jego działalności, w obecności 
uczniów uczestniczących w zebraniu. 

4. Przewodniczący sekcji dobierają sobie do współpracy kolegów z którymi wspólnie 
realizują swoje zadania. 

5. Zarząd SU i Zarządy Klasowych Samorządów tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego. 

§7 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Nowo wybrany ZSU wybiera trzech opiekunów SU spośród sporządzonej przez siebie 
listy 5-8 członków rady pedagogicznej.  
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2. Wybór kandydatów na opiekuna SU odbywa się tylko za zgodą kandydata. 

3. Listę kandydatów na opiekuna SU publikuje przewodniczący na tablicy ogłoszeń SU 
informując jednocześnie o terminie głosowania.  

4. Opiekunowie SU wybierani są na zebraniu, na którym obecni są: ZSU oraz 
przedstawiciele samorządów klasowych oraz nauczyciel, który nie kandyduje. 

5. Wybór opiekunów SU następuje w drodze tajnego, równego, powszechnego i 
większościowe głosowania. 

6. Każdy obecny na zebraniu głosuje tylko na jednego kandydata.  

7. Komisja powołana przez przewodniczącego SU liczy głosy, sporządza protokół z 
wyborów.  

8. Opiekunami SU zostaje 3 nauczycieli, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

9. O wyniku wyborów opiekunów SU przewodniczący SU pisemnie informuje dyrektora 
szkoły. 

10. Wyniki wyborów opiekunów SU publikowane są (np. na tablicy ogłoszeń SU, na stronie 
internetowej szkoły, na oficjalnym spotkaniu społeczności szkolnej). 

§8 

Rezygnacja, odwołanie członka Zarządu SU 

1. Mandat członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku: 

a. rezygnacji, 
b. końca kadencji, 
c. ukończenia nauki w szkole, 
d. odwołania po rozpatrzeniu przez Radę SU pisemnego wniosku złożonego przez 

minimum 50 wyborców, który uzyska poparcie przynajmniej połowy członków Rady 
Samorządu Uczniowskiego. 

2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 
b. końca kadencji, 
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 

3. W przypadku rezygnacji wybieranego w wyborach członka Zarządu SU (rezygnacja musi 
być złożona na piśmie) Rada SU po przyjęciu odwołania / rezygnacji powołuje na to 
stanowisko osobę, która uzyskała w wyborach największą liczbę głosów w drugiej 
kolejności, a nie zakwalifikowała się do Rady lub powierza obowiązki wskazanej przez 
Radę SU osobie. 

§9 

Przepisy końcowe 

1. Ordynacja ma charakter otwarty, to znaczy, że może być poszerzana lub zmieniana 
zgodnie z przyjętymi przez SU uchwałami. 

2. Ordynacja jest podana do publicznej wiadomości: w gablocie SU (2-gim piętrze), na 
stronie internetowej szkoły. 


