ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM
PUBLICZNE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ORDYNACJA WYBORCZA
DOTYCZY WYBORÓW:
DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU), opiekuna Samorządu
Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia
2. Kandydaci wybierani są w wyborach: równych, powszechnych, tajnych i bezpośrednich.
3. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
4. Komisja Wyborcza organizuje procedurę wyborczą od strony technicznej i oprawy propagandowo –
informacyjnej.
5. Wybory odbywają się do 15 października każdego roku.
6. Wprawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom gimnazjum i liceum oraz nauczycielom uczącym w
gimnazjum i liceum.
7. Kandydaci do RSU mogą zgłosić osobiście swoją kandydaturę, może uczynić to wychowawca lub
samorząd klasowy. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.
8. Kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na udział w wyborach.
9. Nazwiska wyłonionych kandydatów winny być zaprezentowane społeczności uczniowskiej w ramach
kampanii wyborczej (plakaty, mitingi, rozmowy indywidualne z wyborcami, prezentacje
multimedialne).
10. Kampania wyborcza trwa co najmniej dwa tygodnie.
11. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczane są w kolejności alfabetycznej.
12. Każdy z wyborców oddaje 1 głos na kandydata do RSU, 1 głos na opiekuna Samorządu Uczniowskiego
i 1 głos na Rzecznika Praw Ucznia stawiając znak X przy wybranym nazwisku.
13. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej.
14. Członkowie Komisji Wyborczej bezpośrednio po zakończeniu głosowania przystępują do obliczania
wyników.
15. Z przeprowadzonych wyborów Komisja sporządza protokół.
16. Do RSU przechodzą maksymalnie 4 osoby z największą ilością głosów.
17. Przewodniczący zarządu RSU zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
18. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba z największą ilością głosów.
19. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje osoba z największą ilością głosów.
20. Głos jest nieważny, kiedy karta do głosowania nie zawiera żadnych skreśleń, zawiera większą ilość
skreśleń niż przewidziano, jest pokreślona, zapisana lub podarta.
21. Przewodniczący klas automatycznie są członkami RSU.

