
ORDYNACJA WYBORCZA 

NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

I LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W PILE

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Ordynacja określa tryb wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I LO im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w  Pile.

Art.  2.  Podstawami prawnymi niniejszej  ordynacji  są :  Art.  55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 

7  września  1991 roku  (Dz.  U.  Nr  95  z  dnia  25 października  1991 roku,  poz.  425 z  późniejszymi 

zmianami) oraz Statut Szkoły.

Art. 3. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie klas pierwszych, drugich  

i  trzecich   I  LO  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w  Pile,  którzy  wyróżniają  się  pracą  społeczną  

i zachowaniem wzorowym, bardzo dobrym lub dobrym. 

Art. 4. Bierne prawo wyborcze ma każdy wymieniony w art. 3.

Art. 5. Czynne prawo wyborcze ma każdy uczeń I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile.

Art. 6. Wybory są bezpośrednie.

Art. 7. W pierwszym etapie głosowanie odbywa się w klasach.

1) Na tym etapie głosowanie jest tajne i równe. 

2) Każdy  uczeń  ma  prawo  oddać  głos  na  kandydatów  zarejestrowanych  przez  Komisję 

Wyborczą.

3) Każdy uczeń I LO w Pile głosuje w swojej klasie podczas wyborów przeprowadzonych przez 

wychowawcę klasy

4) Każdy uczeń może oddać głos tylko na jednego kandydata.

5) Wychowawcy klas przekazują opiekunowi SU protokół z wyborów (załącznik nr 2).

Art. 8.  W drugim etapie Komisja Wyborcza dokonuje zliczenia głosów i wyboru Przewodniczącego  

SU na podstawie Art. 25.

1) W  przypadku  uzyskania  przez  dwóch  kandydatów  takiej  samej  liczby  głosów  zwycięzcę 

wyłania się w dodatkowym głosowaniu.  Głosy oddaje trzech uczniów będących członkami 

Komisji  Wyborczej.



2) W przypadku zaistnienia  innych sytuacji  nieprzewidzianych w niniejszej  ordynacji  decyzje 

podejmuje  opiekun  SU  w porozumieniu  z  pozostałymi  członkami  Komisji  Wyborczej  oraz 

dyrekcją szkoły. 

Art. 9. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

ROZDZIAŁ II

OGŁOSZENIE WYBORÓW

Art. 10. Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ogłasza obecny Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego

Art. 11. Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego muszą być ogłoszone w pierwszym 

lub drugim tygodniu drugiego miesiąca nauki w każdym roku.

1) W roku wejścia w życie ordynacji wybory zostaną  ogłoszone w terminie późniejszym.

Art.  12.  Wybory  uzupełniające  na  przewodniczącego  Samorządu  Uczniowskiego  ogłasza  opiekun 

Samorządu Uczniowskiego.

Art. 13. Wybory uzupełniające na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego muszą być ogłoszone 

jeżeli:

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zrezygnuje z pełnienia funkcji.

a) Rezygnacja musi być złożona na piśmie.

2) Przewodniczący  Samorządu  Uczniowskiego  zostanie  zawieszony  w  prawach  ucznia  lub 

zostanie wydalony ze szkoły.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA WYBORÓW

Art.  14. Za organizację wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odpowiedzialny 

jest obecnie działający Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego oraz Dyrekcją Szkoły.

Art. 15. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza, w składzie:

1) Opiekun Samorządu Uczniowskiego

2) Trzech przedstawicieli obecnie działającego Samorządu Uczniowskiego.

3) W ciągu 3 dni  od chwili  ogłoszenia wyborów opiekun SU zobowiązany jest  do powołania 

Komisji Wyborczej (załącznik 3).



Art. 16. W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić żadna osoba startująca w wyborach.

Art. 17. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Art.  18.  Wszelkie  decyzje  Komisja  Wyborcza  podejmuje  w głosowaniu  tajnym i  równym,  zwykłą 

większością głosów. 

Art.  19.  Komisja  Wyborcza  wyłania  spośród  swoich  członków  Sekretarza.  Czyni  to  na  drodze 

głosowania zwykłą większością głosów.

Art. 20. Sekretarz prowadzi dokumentację prac Komisji Wyborczej.

Art. 21. Wybory przeprowadzane są na lekcjach wychowawczych. 

Art. 22. Wybory przeprowadzane są w terminie najpóźniej 28 dni od momentu ich ogłoszenia.

Art. 23. Wybory odbywają się :

1) W pierwszym etapie w klasach pod nadzorem wychowawców.

2) W drugim etapie w Komisji Wyborczej.

Art. 24. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata. Znak ten 

można postawić tylko przy jednym nazwisku. Tylko tak oddany glos jest uważany za ważny.

1) Karty do głosowania przygotowuje Komisja Wyborcza.

Art. 25. Głosy podlicza Komisja Wyborcza i ogłasza wyniki wyborów.

Art. 26. Wybory uważa się za nieważne, jeżeli:

1) Zostaną udowodnione nieprawidłowości w przebiegu wyborów.

2) Zostanie udowodnione, że wyniki wyborów zostały sfałszowane.

Art.  27.  Jeżeli  wybory  zostaną  uznane  za  nieważne,  konieczne  jest  przeprowadzenie  ponownych 

wyborów w przeciągu 7 dni. 

ROZDZIAŁ IV

KANDYDACI NA PRZEWODNICZĄCEGO

Art.28. Obowiązkiem kandydatów do na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego jest złożenie 

Wniosku Rejestracyjnego.

Art. 29. Kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego muszą złożyć pisemny wniosek 

rejestracyjny (załącznik nr 1), zawierający: 

1) Imię,

2) Nazwisko,



3) Klasę, do której uczęszczają,

4) Informację o ostatniej uzyskanej ocenie z zachowania,

5) Opinię wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego o kandydacie.

a) Brak opinii wychowawcy uniemożliwia ubieganie się o funkcję.

Art.  30.  Wniosek  rejestracyjny  musi  być  złożony  najpóźniej  w  terminie  7  dni  roboczych  o  daty 

ogłoszenia wyborów.

Art.  31.  Kandydat  na  przewodniczącego  SU  musi  cieszyć  się  nieposzlakowaną  opinią.  Komisja 

Wyborcza ma prawo odrzucić wniosek rejestracyjny kandydata, jeżeli:

1) Nie spełnia on wymogów formalnych,

2) Opinia wychowawcy jest negatywna.

Art. 32. Od decyzji Komisji Wyborczej nie ma odwołania. 

Art.33.  Kandydaci  mają  prawo  do  tworzenia  Komitetów  Wyborczych,  prowadzenia  kampanii 

wyborczej oraz agitacji.

Art. 34. Kandydaci, uczniowie szkoły oraz nauczyciele mają obowiązek poszanowania wszelkich form 

agitacji  zgodnych z przyjętymi i ogólnie akceptowanymi normami społecznymi w tym zakresie.

Art. 35. Łamanie ordynacji wyborczej będzie odebraniem czynnego lub biernego prawa wyborczego 

lub naganą pisemną.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.  36. Wyniki  wyborów muszą być podane do opinii  publicznej,  najpóźniej  2 dni od ogłoszenia 

wyników wyborów.

1) Komisja  Wyborcza  jest  zobowiązania  do  sporządzenia  protokołu  końcowego  wyborów  

i upublicznieniu go na stronie Internetowej szkoły (załącznik nr 4).

Art. 37. Istnieje możliwość złożenia apelacji w przeciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów 

do Komisji Wyborczej. 

Art. 38. Zwycięzcy wyborów obejmują funkcje  na trzeci dzień od podania oficjalnych wyników, jeśli 

do komisji nie wpłynie żądna apelacja i wybory nie zostaną unieważnione na podstawie art. 27. 

Art. 39. Jeżeli w danym roku Przewodniczącym  Samorządu Uczniowskiego zostanie wybrany uczeń 

klasy maturalnej, to z dniem końca roku szkolnego w tych klasach obowiązki Przewodniczącego SU 

przejmuje Zastępca Przewodniczącego SU.



Ordynację opracowała:

Angelika Szulc (IIID), rok szkolny 2011/12

Alicja Wajs

Ordynacja uzyskała pozytywną opinię dyrektora szkoły.

Ordynacja wchodzi w życie z dniem 16.11.2011r.



Załącznik nr 1

WNIOSEK REJESTRACYJNY

Imię

Nazwisko

Ostatnia ocena  z zachowania                                                                                                     Klasa

Opinia wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego:
……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..

….………………………………….
Data i podpis wychowawcy/nauczyciela



Zwracam się z prośbą o dokonanie rejestracji jako kandydata na członka 
Zarządu Samorządu Uczniowskiego I LO im M. Skłodowskiej - Curie w Pile. 
Oświadczam, że wszelkie podane przeze mnie dane są prawdziwe.

……………………………….……………………..
                                                                                         Data i podpis kandydata

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO W KLASACH.

Dnia…………………………. przeprowadzano  w klasie ……………....   wybory na 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał wychowawca klasy: 
………………………….……………(imię i nazwisko)

Stan klasy:
Obecnych uczniów:
Oddanych głosów:
Głosy ważne:
Głosy nieważne:

Wyniki
Imię i nazwisko kandydata Liczna uzyskanych głosów

Miejsce 1
Miejsce 2
Miejsce 3
Miejsce 4
Miejsce 5

Suma głosów:



Potwierdzam prawidłowy przebieg wyborów.

…………………………………………………………

                                                                                    (podpis nauczyciela)

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ POWOŁANIA KOMISJI WYBORCZEJW WYBORACH 

NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Na mocy art. 15 ordynacji wyborczej do Zarządu Samorządu Uczniowskiego I LO im. 

Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w  Pile  powołuję  następujące  osoby  do  pełnienia  funkcji 

członków Komisji Wyborczej:

Członek: ……………………………………………………………………………………..

Członek: .........................……………………………………………………………………..

Sekretarz: ……………………………………………………………………………………….

Funkcję przewodniczącego Komisji Wyborczej sprawuje na mocy art. 16 opiekun Samorządu 

Uczniowskiego pan(i) …..………………………………………………………………………

…………………………………………………………



                                                                         (Data i podpis opiekuna SU)

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ KOŃCOWY WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Dnia  ……………………………. Komisja  Wyborcza  dokonała  zliczenia  głosów  uczniów 
wszystkich klas I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile:

Oddanych głosów:
Głosy ważne:
Głosy nieważne:

Wyniki
Imię i nazwisko kandydata Liczna uzyskanych głosów

Miejsce 1
Miejsce 2
Miejsce 3
Miejsce 4
Miejsce 5

Suma głosów:

Na podstawie poniższych danych Komisja Wyborcza orzeka co następuje:

1. Najwyższa liczbę głosów uzyskał kandydat ……………………..……………………. 
i zgodnie z art. 25 został Przewodniczącym SU.

2. Przewodniczący SU obejmuje swe funkcje z dniem ………………………………., 
jeśli nie zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 39. 



                                                                  .…………...…………………………….. 
………….………………………………. 
…………..……………………………… 
………..….……………………………..

(podpisy członków Komisji Wyborczej)


