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Regulamin wyborów patrona Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie 

 

1. O wyborze patrona szkoły decydują wszyscy członkowie społeczności 

szkolnej: uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły. 

2. Wyboru dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez 

wszystkie organa szkoły. 

3. Wybór patrona odbywa się w drodze głosowania: 

a. I tura – wyboru dokonuje się spośród wszystkich kandydatów; 

b. II tura – wyboru dokonuje się spośród trzech kandydatów, którzy 

w I turze uzyskają najwyższą liczbę głosów. 

4. Zwycięża kandydat, który w drugiej turze wyborów otrzyma największą 

liczbę głosów. 

5. W razie uzyskania takiej samej ilości głosów przez kilku kandydatów 

odbędzie się trzecia tura wyborów. 

6. Uprawnionymi do głosowania są: uczniowie, ich oboje rodziców (zgodnie 

z danymi osobowymi w arkuszu ocen) oraz pracownicy Szkoły Podstawowej 

nr 69. 

7. Udział w głosowaniu jest dobrowolny. 

8. Każdy z uprawnionych może oddać tylko jeden głos. 

9. Swojego prawa do głosowania nie można przekazać drugiej osobie. 

10. Głosowanie ma charakter tajny. 

11. Do głosowania mogą przystąpić wszyscy uprawnieni wymienieni 

w punkcie 6 obecni w szkole podczas wyborów. 

12. Dla osób nieobecnych w danym dniu z ważnych powodów ustala się 

dodatkowy dzień wyborczy w czwartek bezpośrednio po zebraniach 

semestralnych. 

13. Fakt udziału w głosowaniu potwierdza się czytelnym podpisem na liście 

uprawnionych do głosowania: 

a. wzór listy uczniów uprawnionych do głosowania – zał. nr 1, 

b. wzór listy pracowników szkoły uprawnionych do głosowania – zał. nr 2, 

c. wzór listy rodziców uprawnionych do głosowania – zał. nr 3. 

14. Wyniki wyborów w poszczególnych oddziałach i grupach są tajne do 

momentu ogłoszenia wyników wyborów przez Szkolną Komisję Wyborczą.  

15. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą nauczyciele, uczniowie 

i rodzice. 

16. Od momentu ogłoszenia zamknięcia głosowania przez Szkolną Komisję 

Wyborczą nie jest możliwe oddanie głosu. 

17. Głosowanie odbywa się przez wypełnienie karty do głosowania – zał. nr 4. 

18. Karta do głosowania zawiera nazwiska 11 kandydatów zgłoszonych przez 

organa szkoły – zał. nr 4. 

19. Nazwiska kandydatów ułożone są w kolejności alfabetycznej. 

20. Obok nazwiska każdego kandydata znajduje się pole wyboru. 
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21. Głosowanie na wybranego kandydata polega na wpisaniu znaku X w pole 

wyboru. 

22. Kartę do głosowania można wypełnić tylko długopisem lub przyborami do 

pisania, których śladu nie można usunąć. 

23. Głos można oddać tylko na jednego kandydata. 

24. Głos uznaje się za nieważny, jeśli: 

a. znak X postawiono przy więcej niż jednym kandydacie, 

b. postawiono inny znak niż X, 

c. nie postawiono żadnego znaku,  

d. dokonano jakichkolwiek skreśleń czy wpisów innych niż znak 

X w polu wyboru danego kandydata, 

e. kartę wypełniono ołówkiem lub innymi przyborami, których ślad 

można usunąć. 

25. Uczniowie oddają swoje głosy w salach lekcyjnych pod nadzorem 

nauczyciela. 

26. Samorząd uczniów danej klasy sporządza w dwóch egzemplarzach 

protokół z głosowania – zał. nr 5. 

27. Wychowawca przekazuje niezwłocznie jeden egzemplarz protokołu wraz 

z zabezpieczonymi kartami do głosowania Szkolnej Komisji Wyborczej, 

a drugi – Dyrektorowi Szkoły. 

28. Pracownicy oddają swoje głosy pod nadzorem Pracowniczej Komisji 

Wyborczej. 

29. Zadania Pracowniczej Komisji Wyborczej: 

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 

b. liczenie głosów, 

c. sprawdzenie zgodności liczby oddanych głosów z liczbą obecnych 

uprawnionych do głosowania, 

d. sporządzanie w dwóch egzemplarzach protokołu wyborów wg wzoru – 

zał. nr 6, 

e. przekazanie Dyrektorowi Szkoły jednego egzemplarza protokołu,  

f. niezwłoczne przekazanie drugiego egzemplarza protokołu oraz 

zabezpieczonych kart wyborczych Szkolnej Komisji Wyborczej. 

30. Rodzice oddają swoje głosy podczas zebrań klasowych ogłoszonych przez 

wychowawców zgodnie z harmonogramem szkolnym pod nadzorem Klasowej 

Komisji Wyborczej. 

31. Zadania Klasowej Komisji Wyborczej: 

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 

b. liczenie głosów, 

c. sprawdzenie zgodności liczby oddanych głosów z liczbą obecnych 

uprawnionych do głosowania, na podstawie imiennych list 

przedstawionych przez wychowawcę, 

d. sporządzanie w dwóch egzemplarzach protokołu wyborów wg wzoru – 

zał. nr 7, 
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e. przekazanie wychowawcy klasy jednego egzemplarza protokołu 

(wychowawca przekazuje protokół Dyrektorowi Szkoły), 

f. niezwłoczne przekazanie drugiego egzemplarza protokołu oraz 

zabezpieczonych kart wyborczych Szkolnej Komisji Wyborczej. 

32. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z członków Komitetu 

Organizacyjnego przedstawicieli wszystkich organów szkoły. 

33. Zadania Szkolnej Komisji Wyborczej: 

a. sprawdzenie prawidłowości przebiegu głosowania w poszczególnych 

oddziałach i grupach na podstawie protokołów i kart do głosowania 

dostarczonych przez komisje wyborcze uczniów, nauczycieli i rodziców, 

b. liczenie głosów, 

c. podsumowanie liczby oddanych głosów, 

d. sporządzenie w trzech egzemplarzach protokołu wyborów – zał. nr 8, 

e. przekazanie dwóch egzemplarzy protokołu oraz zabezpieczonych kart 

wyborczych Dyrektorowi Szkoły, 

f. dokumentuje swoją pracę przez złożenie protokołu końcowego z obrad 

Komisji – zał. nr 9. 

34. Wyniki wyborów ogłoszone przez Szkolną Komisję Wyborczą mają 

charakter wiążący. 

35. Wszelkie zastrzeżenia co do prawidłowości przebiegu głosowania można 

zgłaszać jedynie w dniu głosowania do Szkolnej Komisji Wyborczej. 

36. Po ogłoszeniu wyników wyborów protokoły prac wszystkich komisji 

przechowywane będą w dokumentacji szkolnej. 

37. Karty do głosowania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie jednego 

miesiąca od ogłoszenia wyników wyborów. 
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Zał. nr 1 – wzór listy uczniów uprawnionych do głosowania 

 

l.p. Nazwisko i imię ucznia  Czytelny podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   
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Zał. nr 2 – wzór listy pracowników uprawnionych do głosowania 

 

l.p. Nazwisko i imię pracownika  Czytelny podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   
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Zał. nr 3 – wzór listy rodziców uprawnionych do głosowania 

 

l.p. Nazwisko i imię rodzica  Czytelny podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   
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Zał. nr 4 – wzór karty do głosowania 

 

Wstaw znak   X   w kratce przy nazwisku    

Stefan Banach 

Kazimierz Deyna 

Czesław Janczarski 

 Stanisław Lem 

 Wojciech Młynarski 

 Bolesław Mrówczyński 

 Agnieszka Osiecka 

 Maria Skłodowska – Curie 

 Danuta Szaflarska 

 ks. Jan Twardowski 

 Andrzej Wajda 
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Zał. nr 5  

Protokół głosowania w sprawie wyboru patrona  

Protokół głosowania uczniów klasy _____________SP nr 69 

Data _______/______/_________r. 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania:     ____________ 

Liczba osób obecnych w szkole podczas głosowania:   ____________ 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu:    ____________ 

Liczba osób nieobecnych podczas głosowania:    ____________ 

Liczba osób, które zrezygnowały z udziału w głosowaniu:  ____________ 

 
Liczba oddanych kart do głosowania: ____________ 

Liczba głosów ważnych:   ____________ 

Liczba głosów nieważnych:      ____________ 

 

Wyniki głosowania: 

1. Stefan Banach _______         

2. Kazimierz Deyna______ 

3. Czesław Janczarski______ 

4. Stanisław Lem_______ 

5. Wojciech Młynarski______ 

6. Bolesław Mrówczyński______ 

7. Agnieszka Osiecka______ 

8. Maria Skłodowska – Curie______ 

9. Danuta Szaflarska_______ 

10. ks. Jan Twardowski______ 

11. Andrzej Wajda______ 

 

Podpisy członków Samorządu Klasowego: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Zał. nr 6 

Protokół głosowania w sprawie wyboru patrona SP nr 69 

Protokół głosowania pracowników szkoły 

Data _______/______/_________r. 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania:     ____________ 

Liczba osób obecnych w szkole podczas głosowania:   ____________ 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu:    ____________ 

Liczba osób nieobecnych podczas głosowania:    ____________ 

Liczba osób, które zrezygnowały z udziału w głosowaniu:  ____________ 

 
Liczba oddanych kart do głosowania: ____________ 

Liczba głosów ważnych:       ____________ 

Liczba głosów nieważnych:      ____________ 

 

Wyniki głosowania: 

1. Stefan Banach _______         

2. Kazimierz Deyna______ 

3. Czesław Janczarski______ 

4. Stanisław Lem_______ 

5. Wojciech Młynarski______ 

6. Bolesław Mrówczyński______ 

7. Agnieszka Osiecka______ 

8. Maria Skłodowska – Curie______ 

9. Danuta Szaflarska_______ 

10.  ks. Jan Twardowski______ 

11.  Andrzej Wajda______ 

 

Podpisy członków Pracowniczej Komisji Wyborczej: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Zał. nr 7 

Protokół głosowania w sprawie wyboru patrona  

Protokół głosowania rodziców uczniów klasy _____________SP nr 69 

Data _______/______/_________r. 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania:     ____________ 

Liczba osób obecnych w szkole podczas głosowania:   ____________ 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu:    ____________ 

Liczba osób nieobecnych podczas głosowania:    ____________ 

Liczba osób, które zrezygnowały z udziału w głosowaniu:  ____________ 

 
Liczba oddanych kart do głosowania: ____________ 

Liczba głosów ważnych:       ____________ 

Liczba głosów nieważnych:      ____________ 

 

Wyniki głosowania: 

1. Stefan Banach _______         

2. Kazimierz Deyna______ 

3. Czesław Janczarski______ 

4. Stanisław Lem_______ 

5. Wojciech Młynarski______ 

6. Bolesław Mrówczyński______ 

7. Agnieszka Osiecka______ 

8. Maria Skłodowska – Curie______ 

9. Danuta Szaflarska_______ 

10.  ks. Jan Twardowski______ 

11.  Andrzej Wajda______ 

 

Podpisy członków Klasowej Rady Rodziców: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Zał. nr 8 

Protokół głosowania w sprawie wyboru patrona SP nr 69 

Protokół z prac Szkolnej Komisji Wyborczej 

Data _______/______/_________r. 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania:     ____________ 

Liczba osób obecnych w szkole podczas głosowania:   ____________ 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu:    ____________ 

Liczba osób nieobecnych podczas głosowania:    ____________ 

Liczba osób, które zrezygnowały z udziału w głosowaniu:  ____________ 

 
Liczba oddanych kart do głosowania: ____________ 

Liczba głosów ważnych:       ____________ 

Liczba głosów nieważnych:      ____________ 

 

Wyniki głosowania: 

1. Stefan Banach _______         

2. Kazimierz Deyna______ 

3. Czesław Janczarski______ 

4. Stanisław Lem_______ 

5. Wojciech Młynarski______ 

6. Bolesław Mrówczyński______ 

7. Agnieszka Osiecka______ 

8. Maria Skłodowska – Curie______ 

9. Danuta Szaflarska_______ 

10.  ks. Jan Twardowski______ 

11.  Andrzej Wajda______ 

 

Największą liczbę głosów zdobył/a 

____________________________________________ 

Niniejszy protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach: 

- jeden dla Rady Rodziców; 

- dwa dla Dyrektora szkoły 
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Podpisy członków Szkolnej Komisji Wyborczej: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Zał. nr 9 

Protokół głosowania w sprawie wyboru patrona SP nr 69 

Protokół końcowy z prac Szkolnej Komisji Wyborczej 

Data _______/______/_________r. 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania:     ____________ 

Liczba osób obecnych w szkole podczas głosowania:   ____________ 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu:    ____________ 

Liczba osób nieobecnych podczas głosowania:    ____________ 

Liczba osób, które zrezygnowały z udziału w głosowaniu:  ____________ 

 
Liczba oddanych kart do głosowania: ____________ 

Liczba głosów ważnych:       ____________ 

Liczba głosów nieważnych:      ____________ 

 

Wyniki głosowania: 

1. Stefan Banach _______         

2. Kazimierz Deyna______ 

3. Czesław Janczarski______ 

4. Stanisław Lem_______ 

5. Wojciech Młynarski______ 

6. Bolesław Mrówczyński______ 

7. Agnieszka Osiecka______ 

8. Maria Skłodowska – Curie______ 

9. Danuta Szaflarska_______ 

10.  ks. Jan Twardowski______ 

11.  Andrzej Wajda______ 

 

Największą liczbę głosów zdobył/a 

____________________________________________ 

 
Szkolna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia demokratycznych 

wyborów patrona Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie, ul. Wiktorska 73 
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stwierdza, że społeczność szkolna zdecydowała zwykłą większością głosów 

o wyborze ____________________________________________________________ na 

patrona Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie.  

Komisja stwierdza, że podczas wyborów nie zgłoszono uchybień i uznaje wybory 

za ważne, a decyzję społeczności szkolnej, które z przeprowadzonego 

głosowania wynikają – za wiążącą. 

Niniejszy protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach: 

- jeden dla Prezydium Rady Rodziców; 

- dwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie. 

 

 

 

Podpisy członków Szkolnej Komisji Wyborczej: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Przyjęto przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie 

 

______________________________________________________________ 


