Regulamin wyborów
do Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu
w roku szkolnym 2021/2022
1. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się w październiku 2021r.
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą nauczyciele opiekunowie SU oraz wskazany
uczeń reprezentujący młodzież SP1.
3. Do Komisji Wyborczej nie może wejść żaden z członków ustępującego Prezydium
Samorządu Szkolnego.
4. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do SU.
5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
6. Zgłaszanie kandydatów:
a) do SU może kandydować każdy uczeń klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 1
w Nowym Sączu zgłoszony przez wychowawcę. Kandydat musi mieć poparcie
wychowawcy danej klasy. Dopuszcza się max. 5 kandydatów z jednej klasy.
b) kandydat powinien cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli
potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania;
c) wyniki w nauce kandydata powinny być co najmniej zadowalające (brak zagrożeń
i ocen dopuszczających),

aby praca w Samorządzie nie zakłócała procesu

dydaktycznego;
d) termin zgłaszania kandydatów określa kalendarium wyborcze.
7. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt
ponosi indywidualnie.
8. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:
a) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,
b) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na
godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy,
c) prezentacje kandydata we wszystkich klasach, za zgodą nauczycieli, co daje
możliwość zaprezentowania swojej sylwetki osobiście,
d) przygotowanie i rozdanie ulotek prezentujących kandydata oraz jego program.
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9. Przebieg wyborów:
a) głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
b) uprawnieni do głosowania są uczniowie klas IV – VIII SP 1,
c) głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez wrzucenie
do urny, przez uprawnionego do głosowania ucznia,

kartki z zaznaczonymi

imionami i nazwiskami dwóch faworytów,
d) głosowanie przeprowadzane jest w wyznaczonym przez opiekunów SU miejscu
i w określonym czasie w obecności członków Komisji Wyborczej,
e) jeden uczeń może oddać 1 głos,
f) głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona bądź znajduje się na niej
nieprawidłowe nazwisko oraz, gdy zaznaczono więcej niż dwa nazwiska.
10. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników:
a) obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza,
b) w skład Komisji Wyborczej wchodzą nauczyciele opiekunowie SU i uczeń będący
reprezentantem młodzieży SP1,
c) otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej,
d) w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie
będące członkami Komisji Wyborczej; karty do głosowania są komisyjnie
niszczone,
e) wyniki ogłoszone będą w gablocie Samorządu Uczniowskiego na korytarzu na
pierwszym piętrze szkoły,
11. Wybrane Prezydium Samorządu ustala swoje funkcje w Samorządzie na podstawie
liczby zdobytych głosów, pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego oraz
przy uwzględnieniu opinii Dyrektora Szkoły.
12. W przypadku wątpliwości co do osoby, zwycięzcy wyborów, należy kierować się
wytycznymi określonymi w punkcie 15 regulaminu.
13. Kadencja nowego Samorządu trwa rok od momentu przekazania mu władzy przez
samorząd ustępujący.
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14. Skład

nowego

Samorządu

Szkolnego

musi

zostać

zatwierdzony

przez

Dyrektora Szkoły.
15. 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,



osiągać zadowalające oceny przedmiotowe (brak zagrożeń i ocen dopuszczających),



przestrzegać zasad zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie Ucznia dotyczących
głównie stroju uczniowskiego.

16. Dopuszcza się taką możliwość, by przewodniczący klasy był jednocześnie
przewodniczącym szkoły.

KALENDARIUM WYBORÓW 2021r.
1) Zgłaszanie kandydatur do opiekunów SU: 29.09. – 04.10.2021r.
2) Kampania wyborcza: 04.10. – 08.10.2021r.
3) Dzień wyborów: 12.10.2021r.
4) Liczenie głosów: 12.10.2021r.
5) Ogłoszenie wyników: 13.10.2021r.
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