
REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
według zasad demokracji ateńskiej

w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach
w roku szkolnym 2014/2015

1. KOMISJA WYBORCZA.

1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi po jednym reprezentancie z każdej klasy 
szóstej ( wybrany przez klasę).
1.2. Pracę Komisji nadzoruje opiekun samorządu uczniowskiego.
1.3. Do zadań Komisji należy:
a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz samorządowych
c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu
d) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego
e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania
f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas
czwartych, piątych i szóstych  Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach.
2.2. Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:
a) samorządy klasowe 
b) uczniowie samodzielnie 
2.3. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do
kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek).

3. ZASADY GŁOSOWANIA WEDŁUG DEMOKRACJI  ATEŃSKIEJ.

3.1. Każdy uczeń może głosować i  kandydować, wybory są tajne i bezpośrednie       
( głosujemy osobiście), oddajemy tylko jeden głos.
3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu 
wyborczym.
3.3. Głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy 
postawić krzyżyk („X”) przy nazwisku swojego kandydata i następnie wrzucić kartę 
wyborczą do urny.
3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano
kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną 
urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów następnego dnia po 
głosowaniu.
4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat
z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w samorządzie szkolnym
otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów



(łącznie 3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Samorządu Uczniowskiego).

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

5.1. Zarządzenie wyborów według zasad demokracji ateńskiej  – 11 września 2014 r. 
5.2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 17 września 2014 r. 
5.3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 22 września 2014 r. 
5.4.Debata przedwyborcza – 23 września 2014r.
5.5. Czas trwania kampanii wyborczej – od 17 września do 23 września 2014 r.
5.6. Cisza przedwyborcza - 24-25 września 2014r.
5.7. Dzień głosowania – 26 września 2014 r. 
5.8. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów – 27 września 2014 r. 
5.9. Początek kadencji nowego Samorządu Uczniowskiego – 27 września 2014 r.


