
REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W RZESZOWIE 

 
 

1. Wszyscy uczniowie z klas IV-VIII oraz nauczyciele i inni pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie mają prawo do wzięcia udziału 

w wyborach do samorządu szkolnego. 

2. Termin wyborów jest ustalony na ostatni tydzień września bieżącego 

roku szkolnego.  

3. Każda klasa w wyborach może wystawić tylko 1 kandydata. 

4. Wyboru kandydatów dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący 

sposób: 

a) kandydaci w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów biorą udział 

w kampanii wyborczej poprzez: 

- wywieszanie plakatów z programem wyborczym i innymi informacjami  

o kandydatach na piętrach szkoły, 

- prezentację swojego programu wyborczego na specjalnie zorganizowanym 

apelu, 

- organizowanie indywidualnych spotkań przedwyborczych prezentujących 

programy kandydatów; 

b) w trakcie kampanii przedwyborczej niedopuszczalne jest: 

- zrywanie, niszczenie ( dopiski, rysunki ) plakatów wyborczych innych 

kandydatów, 

- publiczne wyśmiewanie, obrażanie kontrkandydatów; 

c)nad prawidłowym przebiegiem wyborów i całej kampanii przedwyborczej 

czuwa Komisja Wyborcza.  

5.  Kandydat na przewodniczącego SU musi spełniać następujące warunki: 

  posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

 aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, 

bywa też ich  

 inicjatorem, 

 rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i 

pozaszkolnych kołach zainteresowań, 

 reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, zawodach  

 sportowych, 

  wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez 

szkołę, wychowawcę, organizację, 

 nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie 

spóźnia się na lekcje, 



 zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne 

postawy kolegów 

 przejawia troskę o mienie szkoły, 

 zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własne go wyglądu: nosi 

obuwie zmienne 

 zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 nie ulega nałogom ( nikotyna, alkohol, narkotyki ), 

 reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym, 

 wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i 

obraźliwych słów,  gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje 

zwroty i formuły grzecznościowe w stosunku do wszystkich 

pracowników szkoły, kolegów, znajomych, 

 zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach 

publicznych, 

 w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych, 

 zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom 

potrzebującym, 

 przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym, 

 jest uczciwy w codziennym postępowaniu ( nie kłamie, nie oszukuje ), 

 zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

znajomym,  członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom. 

 

Skład komisji : 

 2 opiekunów samorządu 

 3 uczniów z klas IV-VIII. 

 

Do obowiązków komisji wyborczej należy: 

- przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów, 

- przeprowadzenie wyborów, 

- obliczanie głosów, 

- sporządzenie protokołu, 

- ogłoszenie wyników wyborów; 

d) w dniu wyborów w lokalu wyborczym każdy uprawniony do głosowania 

wyborca otrzyma kartę do głosowania; każda karta zawiera wykaz 

( z podziałem na klasy ) wszystkich kandydatów z klas IV-VIII ( imiona  

i nazwiska ); 

e) aby głos był ważny należy na karcie do głosowania w kratce obok 

nazwiska 1 wybranego kandydata postawić znak X; 

f) karta do głosowania będzie nieważna jeżeli znajda się na niej 

jakiekolwiek inne znaki , dopiski, rysunki czy poprawki; 

g) prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania trzeba wrzucić do urny. 

5. Komisja Wyborcza zobowiązana jest, w ciągu 7 dni od daty wyborów, 

przedstawić ostateczne wyniki. 



6. Na pierwszym posiedzeniu wszyscy kandydaci do samorządu szkolnego 

i przedstawiciele trójek klasowych ( przewodniczący, z-ca i skarbnik ) z 10 

kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów zatwierdzają organy 

samorządu uczniowskiego ( przewodniczącego, zastępcę, sekretarza ). 

7. Kadencja trwa 2 lata. 

8.W skład samorządu szkolnego wchodzą: 

- przewodniczący, 

- zastępca przewodniczącego, 

- sekretarz, 

-trójki klasowe. 

9.W przypadku nagannego zachowania przedstawiciela samorządu 

uczniowskiego dopuszcza się jego usunięcie. 

 


