
ORDYNACJA WYBORCZA 

Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu 

Artykuł I 

Zasady ogólne 

1. Wybory  członków  Zarządu  SU  są  powszechne,  bezpośrednie,  równe  oraz  przeprowadzane   

w głosowaniu tajnym. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Szkolna Komisja Wyborcza. 

3. Dniem wyborów jest dzień nauki szkolnej, przypadający w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ kadencji 

Zarządu SU. 

4. Do  Zarządu  SU  wybierani  są  uczniowie  z  klas  IV-VIII  Szkoły. 

5. Kadencja Zarządu SU trwa jeden rok, licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

6. Zarządza się wybory uzupełniające w przypadku, gdy członek Zarządu SU opuszcza szkołę przed upływem 

kadencji. 

7. Opiekun SU w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zarządza wybory i wyznacza ich datę. Zarządzenie podaje się 

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

8. W  zarządzeniu,  o  którym  mowa  w  ust. 6,  opiekun  po  zasięgnięciu  opinii  SU sporządza  kalendarz wyborczy, 

określający wszystkie czynności związane z wyborami. 

9. Zarząd SU składa się z 5 osób. 

10. Zarząd SU wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, skarbnika, sekretarza.  

Artykuł II 

Prawa wyborcze uczniów 

1. Prawo wybierania mają wszystkie osoby, które w dniu wyborów są uczniami Szkoły Podstawowej nr 84 we 

Wrocławiu. 

2. Każdy wyborca może oddać maksymalnie jeden głos. 

3. Zgłaszanie kandydatów: 

a) każda klasa może zgłosić dwóch kandydatów za pośrednictwem przewodniczącego  klasy; 

b) zgłoszenie kandydata musi zawierać: nazwisko i imię kandydata, klasę do której uczęszcza, jego zgodę na 

kandydowanie, pozytywną opinię klasy oraz zgodę wychowawcy klasy (załącznik nr 1); 

c) zgłoszenie kandydata należy dostarczyć do opiekuna SU w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyborów; 

d) kandydatem nie może być członek Szkolnej Komisji Wyborczej. 

Artykuł III 

Szkolna Komisja Wyborcza 

1. Wybory  przeprowadza  SKW,  która  składa się z uczniów wybranych  przez Opiekuna SU w porozumieniu z 

Samorządem Uczniowskim. 

2. Osoby wchodzące w skład SKW nie mogą kandydować do SU. 

3. Osoby wchodzące w skład SKW nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów. 

4. SKW jest organem właściwym w sprawach przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów. 

5. Do zadań SKW należy w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej; 

b) podejmowanie  działań  organizacyjnych  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem wyborów; 

c) przeprowadzenie głosowania w szkole; 

d) rejestrowanie kandydatów na członka SU. 

e) ustalanie wyników wyborów oraz podanie ich do publicznej wiadomości. 



f) sporządzenie kart do głosowania; 

g) rozpatrywanie skarg i protestów wyborczych; 

h) wykonywania innych zadań. 

6. Komisja powinna składać się z pięciu uczniów klas 4-8 , w tym przewodniczącego, sekretarza, członków.  

Artykuł IV 

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej 

1. Poszczególni kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą. 

2. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia oficjalnej listy kandydatów  przez SKW, czyli dwa tygodnie 

przed wyznaczonym terminem wyborów, a kończy w ostatnim dniu przed wyborami. 

3. W  trakcie  kampanii odbywają  się  spotkania  przedwyborcze,  można  rozwieszać  plakaty,  hasła wyborcze, 

roznosić ulotki. 

4. Na  ścianach  budynku  szkoły  można  umieszczać  plakaty  i  hasła  wyborcze  po  uzyskaniu  zgody Dyrektora 

Szkoły. 

5. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez szkód. 

6. W celu przeprowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów poszczególnych klas mogą być zawiązane 

Komitety Wyborcze (osoby wspierające swojego kandydata/kandydatów). 

7. Zabrania się przeprowadzania kampanii wyborczej w sposób obrażający innych kandydatów oraz w formach 

zakłócających codzienne funkcjonowanie szkoły. 

8. Za  szkody  związane  z  prowadzeniem  kampanii  wyborczej,  za  umieszczanie  plakatów  i  haseł wyborczych 

bez zezwolenia, odpowiadają solidarnie komitety wyborcze oraz kandydaci. 

9. Kandydaci   oraz   komitety   wyborcze   zobowiązani   są   do   usunięcia   wszelkich   materiałów 

propagandowych w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. 

Artykuł V 

Głosowanie 

1. Głosować można tylko osobiście. 

2. Głosowanie przeprowadza SKW. 

3. SKW przygotowuje karty do głosowania oraz sporządza listy uczniów na podstawie których wydaje się karty do 

głosowania.  

4. Karty do głosowania są wydawane na podstawie ważnego dowodu tożsamości.  

5. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście. 

6. Przed  rozpoczęciem  głosowania  SKW  sprawdza,  czy  urna  jest  pusta,  po  czym  zamyka  ją. Od chwili 

zamknięcia aż do chwili zakończenia głosowania urny nie można otwierać. 

7. Głosowanie polega na  wyborze  kandydata spośród umieszczonych na liście kandydatów,  właściwym  

oznaczeniu swojego wyboru i wrzuceniu przez wyborcę wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej.  

8. Głosujący  może  oddać  jeden  głos,  stawiając  znak „X”  na  kartce  obok  nazwiska    wybranego kandydata. 

9. Głos jest nieważny, gdy uczeń – wyborca postawi znak „X” u więcej  niż jednego kandydata lub nie dokona 

żadnego wyboru . 

Artykuł VI 

Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów. 

1. Ustalenie wyników wyborów następuje natychmiast po zakończeniu głosowania, w obecności wszystkich 

członków Szkolnej Komisji Wyborczej.  

2. Po otworzeniu urny wyborczej Szkolna Komisja Wyborcza liczy głosy oddane na poszczególnych kandydatów.  

3. W skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi pięciu kandydatów, którzy otrzymają najwyższą 

liczbę głosów.  



4. Po zakończeniu liczenia głosów Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół , który musi zawierać wyniki 

głosowania. Pod protokołem muszą złożyć podpisy wszyscy członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej oraz opiekun 

SU.  

5. Wyniki wyborów zatwierdza ostatecznie Dyrektor Szkoły.   

6. Skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu ogłasza opiekun 

Samorządu, nie później niż dwa dni po zakończeniu wyborów.  

7. Szkolna Komisja Wyborcza zostaje rozwiązana z chwilą powołania nowej SKW.  

Artykuł VII 

Ważność wyborów 

1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów niniejszej Ordynacji 

Wyborczej dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania  

i ustalenia wyników wyborów. 

2. Protest wnosi się na piśmie do SKW do pięciu dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest 

powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić dowody, na których zarzut opiera. 

3. Jeżeli  podstawę  protestu  stanowi  zarzut  naruszenia  przez  SKW  przepisów  niniejszej  ordynacji, protest 

należy wnieść do opiekuna SU. 

4. SKW  rozpatruje  protest  niezwłocznie  i  wydaje  opinie  w  sprawie  protestu.  W  opinii  należy  w szczególności 

podać, czy ewentualne naruszenie przepisów niniejszej ordynacji miało wpływ na wynik wyborów. 

5. W razie wydania postanowienia o nieważności wyborów lub nieważności wyboru członka SU, wybory ponownie 

przeprowadza się w ciągu dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia, na zasadach i w trybie przewidzianym w 

niniejszej ordynacji. 


