ORDYNACJA WYBORCZA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE
Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy dokument określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów do Rady Samorządu
Uczniowskiego, przeprowadzania wyborów oraz trybu odwoływania członków Rady Samorządu
Uczniowskiego.
2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są:
a. powszechne – każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,
b. równe – każdy uczeń ma jeden głos,
c. bezpośrednie – każdy uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę SU,
d. tajne – wybór jest anonimowy.
3. Wybranym do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie:
a. I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
w Działdowie,
b. Technikum Nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie.
4. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w kwietniu, każdego roku szkolnego.
5. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wybiera się czterech członków.
6. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok. Corocznie wybiera się Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.

Rozdział II: PRAWA WYBORCZE
§2
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) członków Rady Samorządu Uczniowskiego ma każdy
uczeń szkoły, będący uczniem klasy niematuralnej.
2. Prawa wyborcze (bierne prawo wyborcze) przysługuje każdemu uczniowi szkoły, będącemu uczniem
klasy niematuralnej, który powinien:
a. posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
b. przestrzegać zasad zachowania w szkole i poza szkołą,
c. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
d. umieć współpracować w grupie,
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e. umieć podejmować decyzje, negocjacje,
f. chętnie działać na rzecz uczniów,
g. godnie i z dumą reprezentować społeczność uczniowską.

Rozdział III: ZARZĄDZANIE WYBORÓW
§3
1. Wybory zarządza Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, w porozumieniu z ustępującą Radą
Samorządu Uczniowskiego.
2. W akcie zarządzenia wyborów, Dyrektor szkoły określa termin wyborów i czas trwania kampanii
wyborczej.
3. Komisja Wyborcza informuje uczniów o terminie wyborów i kampanii wyborczej.

Rozdział IV: KOMISJA WYBORCZA
§4
1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza w terminie
ustalonym przez Dyrektora szkoły.
2. Komisję tworzą:
a. opiekun Samorządu Uczniowskiego,
b. czterech uczniów, w tym członkowie ustępującej Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Członkami Komisji Wyborczej mogą być wyłącznie uczniowie klas maturalnych.
4. Komisję powołuje Sejmik Samorządów Klasowych.

Rozdział V: ZASADY KANDYDOWANIA
§5
1. Uczniowie swoją kandydaturę zgłaszają samodzielnie do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub
do członków Komisji Wyborczej.
2. Na 7 dni przed wyborami Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza oficjalną listę kandydatów na tablicy
ogłoszeń.

Rozdział VI: KAMPANIA WYBORCZA
§6
1. Kampania wyborcza trwa 7 dni, od zamknięcia listy kandydatów do godziny 15:00 dnia
poprzedzającego wybory.
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2. Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. Zabronione
jest prowadzenie kampanii wyborczej poza szkołą oraz w trakcie zajęć lekcyjnych. Kampania
wyborcza nie może zakłócić normalnego funkcjonowania szkoły.
3. Kandydaci są zobowiązani do przygotowania plakatów wyborczych, na których zostanie
zaprezentowana ich sylwetka oraz pomysł na działalność w Samorządzie Uczniowski. Wszystkie
plakaty powinny zostać dostarczone do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub członków Komisji
Wyborczej, nie później niż dzień przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.
4. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play” – zabronione jest organizowanie
konkursów, rozdawanie nagród nie wolno zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego
wolą.
5. Zabronione jest przeprowadzanie kampanii przeciwko innemu kandydatowi.
6. Za kampanię kandydatów są odpowiedzialni sami kandydaci. Wszelkie koszta związane
z prowadzeniem kampanii wyborczej (ulotki, plakaty, informatory, itp.) ponosi kandydat do Rady
Samorządu Uczniowskiego.
7. Po zakończeniu kampanii wyborczej wszystkie materiały należy usunąć.
8. W dniu głosowania obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej.

Rozdział VII: PRZEBIEG GŁOSOWANIA
§7
1. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym przez dyrektora szkoły dniu, ale nie później niż dwa
tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego abiturientów.
2. Dyrektor wyznacza godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz lokal wyborczy.
3. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas I i II Liceum oraz I, II oraz III klas Technikum.
4. W czasie głosowania, w lokalu wyborczym są obecni wszyscy członkowie Komisji Wyborczej.
5. Wstęp do lokalu wyborczego mają tylko wyborcy. Wchodzą w grupach. O liczbie osób w grupach
decyduje Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
6. Stół, przy którym urzęduje Komisja Wyborcza, należy ustawić tak, aby wyborcy mieli do niego
swobodny dostęp. Na stole należy ustawić zamkniętą urnę wyborczą. Przed głosowaniem Komisja
Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta. Od tej chwili, aż do zakończenia głosowania urny
nie wolno otwierać.
7. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Karta zawiera imiona i nazwiska
kandydatów, spisane alfabetycznie. Karty do głosowania dostarcza Opiekun SU. Wszystkie karty
do głosowania powinny być jednakowej barwy i wielkości.
8. Uczeń - wyborca siada w wyznaczonym miejscu i otrzymuje od członka Szkolnej Komisji
Wyborczej kartę do głosowania. Przy imieniu i nazwisku wybranego przez siebie kandydata stawia
znak „x”. Po dokonaniu wyboru, wyborca składa kartę i wrzuca ją do urny.
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9. Moment rozpoczęcia i zakończenia głosowania w lokalu wyborczym ogłasza przewodniczący
Komisji Wyborczej – Opiekun Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkół.
10. Komisja może zakończyć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy wyborcy oddali swoje głosy.
11. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby z bardzo ważnego powodu przerwano głosowanie,
Komisja Wyborcza jest zobowiązana do zabezpieczenia urny z oddanymi już głosami oraz kart
do głosowania. Głosowanie należy kontynuować po ustaniu przyczyny jego przerwania.

Rozdział VIII: USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
§8
1. Ustalenie wyników wyborów następuje natychmiast po zakończeniu głosowania, w obecności
wszystkich członków Komisji Wyborczej.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej otwiera urnę wyborczą, po czym wraz z innymi członkami
Komisji liczy głosy oddane na poszczególnych kandydatów.
3. Głos jest nieważny, gdy uczeń – wyborca postawi znak „x” u więcej niż jednego kandydata
lub nie zaznaczy żadnego.
4. Liczba oddanych głosów powinna być zgodna z liczbą wyborców, którzy głosowali. W przypadku,
gdyby obie liczby nie były zgodne, należy ustalić przyczyny.
5. Po ustaleniu wyników wyborów, w skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wejdą czterej
kandydaci z najwyższą ilością głosów, którzy stają się automatycznie członkami Rady Samorządu
Uczniowskiego. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego. Kandydat z drugim wynikiem zostaje Wiceprzewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego.
6. Skarbnika i Sekretarza ustala się z pozostałych kandydatów na zebraniu nowej Rady Samorządu
Uczniowskiego.
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów Dyrektor
szkoły ogłasza kolejną turę wyborów, w której zostanie wybrany nowy Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego.
8. Głosowanie według zasad art. 7 odbędzie się nie później niż 7 dni po poprzednim.
9. Po zakończeniu liczenia głosów Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborów, który musi
zawierać wyniki głosowania. Pod protokołem muszą złożyć podpisy wszyscy członkowie Komisji
Wyborczej.
10. Listę członków nowej Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie ogłasza
opiekun Samorządu, nie później niż dwa dni po zakończeniu wyborów.
11. Nowy Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie przejmuje
władzę uczniowską w dniu zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
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12. W przypadku niewystarczającej liczby nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego,
wybrani członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego samodzielnie powołują brakujących członków
Rady Samorządu Uczniowskiego.
13. Szkolna Komisja Wyborcza zostaje rozwiązana z chwilą oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów
i podpisania protokołu wyborów przez jej członków.

Rozdział IX: TRYB ODWOŁYWANIA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§9
1. Odwołać Radę Samorządu Uczniowskiego lub konkretnego jej członka mogą odwołać wyłącznie
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, udzielając mu wotum nieufności. Wotum nieufności
dla Rady Samorządu Uczniowskiego lub jej konkretnego członka udziela się przy obecności
minimum 75% Sejmiku Samorządów Klasowych, zwykłą większością głosów.
2. Wniosek o udzielenie Radzie lub konkretnemu członkowi Rady Samorządu Uczniowskiego wotum
nieufności złożyć mogą:
a. uczniowie szkoły – minimum 20% całej społeczności uczniowskiej (wniosek pisemny
wraz z podpisami),
b. 50% członków Sejmiku Samorządów Klasowych (wniosek pisemny wraz z podpisami),
c. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – tylko w przypadku wniosku o odwołanie
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika Samorządu Uczniowskiego,
d. trzech członków Rady SU – tylko w przypadku wniosku o odwołanie Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego.
3. Po odwołaniu poszczególnych członków Rady SU lub całego organu Sejmik Samorządów
Klasowych powołuje ponownie Komisję Wyborczą, która realizuje swoje zadanie zgodnie
z niniejszym dokumentem.
4. W przypadku odwołania jednego z członków Rady SU po 1 marca danego roku szkolnego
nie przeprowadza się ponownych wyborów. Osobę do pełnienia tej funkcji wskazuje Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział X: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE
§10
1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza jest dostępna wszystkim uczniom szkoły oraz osobom
zainteresowanym w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły.
2. Ordynacja Wyborcza SU stanowi integralną część Regulaminu SU oraz Statutu Szkoły.
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3. Ordynacja Wyborcza SU podlega stałej ewaluacji. Wnioski dotyczące wprowadzenia zmian
w niniejszym dokumencie może zgłaszać do Rady SU poprzez Sekretarza SU:
1) każdy z członków Rady SU,
2) grupa minimum 10 członków Sejmiku Samorządów Klasowych,
3) grupa minimum 20 uczniów szkoły.
4) zgłoszone wnioski są konsultowane w gronie Rady SU oraz Opiekuna SU, następnie
omawiane są na posiedzeniu Sejmiku Samorządów Klasowych oraz przyjmowane
bądź odrzucane zwykłą większością głosów Sejmiku Samorządów Klasowych, uchwalone
poprawki Ordynacji Wyborczej wprowadzane są jako aneks do niniejszej Ordynacji
Wyborczej.
4. Niniejsza Ordynacja Wyborcza SU jest prawnie obowiązującym zbiorem przepisów dotyczących
zasad i trybu zgłaszania kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzania
wyborów oraz trybu odwoływania członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Ordynacja Wyborcza
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie uchwalona została 10 maja 2017 r.
przez Sejmik Samorządów Uczniowskich, uzyskując 38/38 głosów. Quorum to 22 uczniów.
5. Ordynacja Wyborcza Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie wchodzi w życie
z dniem podpisania przez Przewodniczącego SU, Opiekuna SU oraz Dyrektora szkoły. Tym dniem
jest 11 maja 2017 r.
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