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Regulamin wyborów na Przewodniczącego SU oraz 

Rzecznika Praw Ucznia 

 

1. Komisja Wyborcza: 

1.1 W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Dwóch opiekunów wyznaczonych do tego 

zadania przez Dyrekcję Szkoły, trzech uczniów szkoły (dwoje członków Komisji i 

przewodniczący). 

1.2 Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

1.3 Do zadań Komisji należy: 

A. Podanie daty i czasu przeprowadzenia wyborów.  

B. Przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego. 

C. Przeprowadzenie głosowania. 

D. Ogłoszenie wyników głosowania. 

 

2. Przebieg głosowania: 

2.1 W wyborach udział biorą wszyscy uczniowie klas 4-8 w głosowania 

powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim. 

2.2 Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza. 

2.3 Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu 

wyborczym: 

A. Po okazaniu Komisji legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości) 

głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego SU. 

http://www.sp50.edu.gdansk.pl/
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B. Po okazaniu Komisji legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości) 

głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą nauczycieli uczących w szkole 

wybieranych na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia. 

C. Należy postawić krzyżyk (“X”) przy nazwisku swojego kandydata i następnie 

wrzucić kartę wyborczą do urny. 

D. Głos jest nieważny, jeśli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub 

wybrano kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek 

innych znaków lub gdy karta jest inna niż wydana. 

2.4 Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera urnę i przystępuje 

do liczenia głosów. 

 

3. Ogłoszenie wyników głosowania 

3.1 Komisja wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego 

dnia od zakończenia głosowania: 

A. Stanowisko Rzecznika Praw Ucznia obejmuje nauczyciel, który uzyskał 

największą ilość głosów.  

B. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który 

uzyskał największą liczbę głosów. 

C. W przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe 

głosowanie. (w wyznaczonym i ogłoszonym przez Komisje Wyborczą 

terminie). 

3.2 Z przeprowadzonych wyborów Komisja Wyborcza sporządzona protokół. Protokół 

ten przekazany zostaje następnie do dokumentacji SU. 

3.3 Wyniki podane przez Komisje Wyborczą są ostateczne i nie ma od nich 

odwołania. 
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