Regulamin wyborów
do Samorządu Szkolnego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku.
1) Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się we wrześniu lub październiku.
2) W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą nauczyciele opiekunowie SU oraz
trzech uczniów wraz z ustępującym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
3) W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do SU.
4) Zgłaszanie kandydatów:
a) do SU może kandydować każdy uczeń LO im K. I. Gałczyńskiego w Otwocku
zgłoszony przez wychowawcę. Kandydat musi mieć poparcie wychowawcy oraz
przedstawić listę poparcia podpisaną przez 15 uczniów szkoły. Dopuszcza się max. 3
kandydatów z jednej klasy,
b) kandydat powinien cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli
potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania,
c) termin zgłaszania kandydatów określa kalendarium wyborcze.
6) Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt
ponosi indywidualnie.
7) W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:
a) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,
b) organizowanie

spotkań

przedwyborczych

z

kandydatami

na

godzinach

wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy,
c) prezentacje kandydata we wszystkich klasach, za zgodą nauczycieli, co daje
możliwość zaprezentowania swojej sylwetki osobiście,
d) prezentowanie swojej sylwetki w ramach szkolnej strony internetowej oraz innych
mediów społecznościowych.

8) Przebieg wyborów:
a) głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
b) uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie LO im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku;
c) w okresie głosowania obowiązuje cisza wyborcza,
d) głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny,
e) głosowanie odbywa się na dostarczonych przez samorząd uczniowski kartach do
głosowania w ramach godzin wychowawczych pod nadzorem nauczyciela
wychowawcy i jest przeprowadzane przez Klasową Komisję Wyborczą,
f) Klasowa Komisja Wyborcza składająca się z samorządu klasowego rozdaje karty do
głosowania oraz je zbiera, następnie umieszcza w przeznaczonej do tego kopercie,
którą zakleja, również wypełnia dostarczony protokół,
g) protokół z głosowania klasowego wraz z kopertą, zawierającą głosy, dostarczany jest
do opiekunów SU,
h) uczniowie wskazują swojego kandydata do głosowania poprzez zaznaczenie symbolu
X przy nazwisku swojego kandydata,
i) jeden uczeń może oddać 1 głos,
j) głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona bądź znajduje się na niej nieprawidłowe
nazwisko oraz, gdy zaznaczono więcej niż dwa nazwiska.
9) Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników:
a) obliczania głosów dokonuje Szkolna Komisja Wyborcza,
b) w skład Komisji Wyborczej wchodzą nauczyciele opiekunowie SU, dwóch uczniów
oraz ustępujący Przewodniczący Samorządu Szkolnego,
c) zliczanie głosów nastąpi nie wcześniej niż 48 godzin po dostarczeniu ostatnich kart do
głosowania,
d) wyniki ogłoszone mogą być, np. przez radiowęzeł bądź przez wywieszenie ogłoszenia.
10) Wybrany Skład Samorządu, pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego,
ustala swoje funkcje w Samorządzie na podstawie liczby zdobytych głosów.
11) W przypadku wątpliwości co do osoby, zwycięzcy wyborów, należy kierować się
wytycznymi określonymi w punkcie 14 regulaminu.
12) Kadencja nowego Samorządu trwa rok od momentu przekazania mu władzy przez
samorząd ustępujący.
13) Skład nowego Samorządu Szkolnego musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora
Szkoły.

14) Sylwetka Przewodniczącego Szkoły:
Osoba kandydująca na najwyższą funkcję w społeczności uczniowskiej, powinna:
� mieć nienaganną opinię wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą
oceną z zachowania,
� cechować się wysoką kulturą osobistą,
� swoją postawą i zachowaniem w czasie zajęć i przerw być wzorem do naśladowania,
� cechować się: kreatywnością, odwagą, towarzyskością,
� przestrzegać zasad zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie Ucznia dotyczących
głównie stroju uczniowskiego.
15) Dopuszcza się taką możliwość, by przewodniczący klasy był jednocześnie
przewodniczącym szkoły.
KALENDARIUM WYBORÓW ............... r. :
1) Zgłaszanie kandydatur: ……do 25 września 2022……..r.
2) Kampania wyborcza:……28-2 października 2020………..r.
3) Okres wyborów: ……5-9 października 2020………….r.
4) Liczenie głosów: ……12 października 2020………………r.
5) Ogłoszenie wyników:………12 października 2020……r.

Załącznik 1
Lista poparcia dla Kandydata na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
Data

Imię i nazwisko

Klasa

Podpis

Wychowawca
Imię i nazwisko

Podpis

Kandydat
Imię i nazwisko

Podpis

Załącznik 2.
Protokół głosowania w klasie.
W dniu ………………………………………., w klasie ……………. przeprowadzono
głosowania na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.
Liczba uczniów w klasie w dniu głosowania ……………. .
Liczba głosujących ……………. .
Skład Klasowej Komisji Wyborczej.
1. ………………………………………. (podpis) ………………………………..
2. ………………………………………. (podpis) ………………………………..
3. ………………………………………. (podpis) ………………………………..

