
ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  
IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI  

W SZCZECINIE 

§1  

1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego biorą udział wszyscy uczniowie 
Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.  

 2. Wybory są równe, każdy uczeń dysponuje tylko jedną kartą do 
głosowania.  

 3. Wybory są tajne. 

4. Wybory są bezpośrednie, każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach 

§2  

1. Kandydat na członka władz Samorządu Uczniowskiego musi mieć 
nieposzlakowaną opinię i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania – 
opiekunowie SU mają prawo zebrać wiadomości o kandydacie u wychowawcy 
i innych nauczycieli 

2. Prawo startowania w wyborach mają uczniowie klasy siódmej (PKSP) i 
drugiej (Katgim), który zebrali przynajmniej 50 podpisów dla swej 
kandydatury. 

3. Kandydatów należy zgłaszać najpóźniej na 20 dni przed ustaloną datą 
wyborów 

§3  

1. Datę wyborów ustala dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej. 

 2. W przypadku nieobecności dyrektora PKSP datę wyborów ustala zastępca 
dyrektora. 

§4  

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się na dwa tygodnie przed ustaloną datą 
wyborów 



 2. W czasie kampanii wyborczej kandydaci do władz Samorządu 
Uczniowskiego prezentują społeczności szkolnej swoje programy.  

3. Na 24 godziny przed wyznaczoną datą wyborów obowiązuje cisza wyborcza 

3. W czasie kampanii wyborczej zabrania się: 

 a) niszczenia plakatów wyborczych,  

b) szkalowania kandydatów 

 4. W przypadku niestosowania się do pkt 3 – osoba, która dopuści się do 
łamania przepisów, otrzymuje naganę dyrektora szkoły i zostaje skreślona z 
listy kandydatów do władz SU. 

§5  

1. W skład komisji wyborczej wchodzą:  

a) opiekun Samorządu Uczniowskiego, jako przewodniczący.  

b)  Samorząd Uczniowski kończący kadencję. 

2. Komisja wyborcza dysponuje kartami do głosowania opatrzonymi 
stemplem szkoły 

3. Po zakończeniu wyborów komisja jest zobowiązana napisać protokół  
z przebiegu wyborów. 

§6  

1. W wyznaczonym dniu wyborów uczniowie oddają głosy do przygotowanej  
wcześniej urny wyborczej. 

2. Jeden uczeń może oddać 3 głosy na jednej karcie do głosowania: 

a) Jeden na Przewodniczącego, drugi na Zastępcę a trzeci na Skarbnika.  

3.Głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona bądź gdy zaznaczono w niej 
więcej niż trzy nazwiska. 

2. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego odbywa 
się w ciągu siedmiu dni od daty głosowania. 

3. Wyniki głosowania wywieszane są na szkolnej tablicy Samorządu 
szkolnego 

§7  



1. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która 
uzyskała największą liczbę głosów 

2. Zastępcą przewodniczącego zostaje osoba która otrzymała drugi wynik w 
wyborach. 

3. Skarbnikiem zostaje  osoba która otrzymała trzeci wynik. 

3. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie wszystkich 
samorządów klasowych w składzie: 

a) przedstawiciele klas gimnazjalnych drugich i trzecich  (łącznie 6 osób) jako 
członkowie. 

b) przedstawiciele szkoły podstawowej od klasy 1 do klasy 8 (po jednej osobie 
na klasę) jako członkowie.  

§8 

1. Po wyborach do Samorządu Uczniowskiego, nowy samorząd wybiera 
nowego opiekuna oraz zgłasza jego kandydaturę do Dyrektora szkoły. 

2. Wybory na opiekuna SU są nadzorowane przez opiekuna kończącego 
kadencję.  

2. Nauczyciel wybrany przez Samorząd Uczniowski może odrzucić propozycję 
opieki nad SU.  


