
Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu. Przeprowadzane są one 
wśród uczniów klas IV, V, VI ,VII i VIII.

2. Każda klasa IV, V, VI ,VII I VIII wybiera swojego kandydata do Samorządu Uczniowskiego.

3. Do Samorządu Uczniowskiego może kandydować uczeń, który nie jest zawieszony w 
prawach ucznia i który w  roku poprzedzającym wybory miał minimum dobre zachowanie. 

4. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej. Przed przystąpieniem 
do kampanii uczeń zobligowany jest do przedstawienia programu wyborczego opiekunom 
Samorządu Uczniowskiego w celu jego akceptacji.

5. Kampania wyborcza prowadzona jest między innymi poprzez:
  wywieszanie plakatów w formacie A4 lub A3 w wyznaczonych do tego celu miejscach
  organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na 

godzinach wychowawczych za zgodą wychowawców klas.
- inne działania - pomysły własne kandydatów.

6. Kampania wyborcza powinna opierać się na pozytywnych wartościach. Ma na celu 
budowanie w społeczności szkolnej cnót obywatelskich. 

7. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza , którą wyznacza Opiekun Samorządu.

8. Komisja Wyborcza:
 - przeprowadza głosowanie,
 - sporządza protokół z wyborów (załącznik 1),
 - przedstawia wyniki wyborów na tablicy Samorządu Uczniowskiego następnego dnia 
roboczego po wyborach,
 - dba o prawidłowy przebieg kampanii wyborczej.

9. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas IV-VIII.

10.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym, bezpośrednim i 
większościowym poprzez oddanie głosu na wybranego kandydata w dniu wyborów. 
Głosować można tylko raz poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Terminy 
kampanii oraz wyborów stanowi załącznik 2.

11. Głosy oddawane są dobrowolne. Zabrania się wywierania jakiegokolwiek nacisku na 
głosujących. Nie dopuszcza się działań mających na celu wykluczenie czy obrażenie 
kogokolwiek.

12. Głos jest ważny, jeśli na karcie do głosowania widnieje w wyznaczonym do tego miejscu 
jeden znak „x” przy nazwisku kandydata.



13. Głos jest nieważny, jeśli na karcie do głosowania znajdują się inne zapisy niewymienione w
punkcie 12 lub jeśli znak „x” postawiony jest przy nazwisku więcej niż jednego kandydata.

14. Funkcję obserwatora przebiegu wyborów może pełnić opiekun Samorządu Uczniowskiego 
lub inny nauczyciel.

15.  Uprawomocnienie wyborów następuje po upływie 3 dni od opublikowania wyników. W 
ciągu 3 dni można zgłosić Komisji Wyborczej zastrzeżenia dotyczące naruszenia niniejszej 
ordynacji. Zastrzeżenie takie musi być pisemnie udokumentowane i uzasadnione. Komisja 
rozpatruje skargę w ciągu 3 dni i w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, które 
mogło wpłynąć na wynik wyborów, może uznać wybory za nieważne.

16. Spośród kandydatów wyłoniony zostanie Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego.

17. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych ważnych 
głosów. Zastępcą Przewodniczącego zostaje kandydat, który uzyskał drugą w kolejności 
liczbę oddanych ważnych głosów. Pozostali kandydaci startujący w wyborach mają prawo 
wejść w skład Rady Uczniowskiej.

18.  Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą, najwyższą liczbę głosów, Komisja 
Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów.
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