ORDYNACJA WYBORCZA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DRA WŁ. BIEGAŃSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE
Art. 1.
Wybory członków SU są powszechne, bezpośrednie, równe oraz przeprowadzane w
głosowaniu tajnym.
Art. 2.
Wybory Przewodniczącego SU winny odbyć się nie później niż do 14 października, a dniem
wyborów jest dzień nauki szkolnej.

Art. 3.
Każdy wyborca ma jeden głos.
Art. 4.
Kadencja SU trwa jeden rok licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborców.
Art. 5.
1) Opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły zarządza
wybory i wyznacza ich datę zgodnie z art. 2. Zarządzenie Opiekuna podaje się do
publicznej wiadomości.

Rozdział II
PRAWA WYBORCZE UCZNIÓW

Art. 6.
Prawo wybierania mają wszystkie osoby, które w dniu wyborów są uczniami III LO im. dra
Wł. Biegańskiego w Częstochowie
Art. 7.
Wybranym do SU może być uczeń LO, który zgłosił swoją kandydaturę do Opiekunów
Samorządu Uczniowskiego.
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Rozdział III
GŁOSOWANIE

Art. 8.
Głosować można tylko osobiście.
Art. 9.
Głosowanie odbywa się w godzinach lekcyjnych na terenie szkoły, poprzez zbieranie głosów
przez Szkolną Komisję Wyborczą. Czas na przeprowadzenie głosowania ustala SKW i
dyrekcja szkoły.
Art. 10.
Przed rozpoczęciem głosowania SKW sprawdza czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i
opieczętowuje oraz ustala liczbę kart do głosowania.
Od chwili opieczętowania aż do chwili zakończenia głosowania urny nie wolno otwierać.
Art. 11.
Szkolna Komisja Wyborcza ma obowiązek przeprowadzić wybory we wszystkich klasach
oraz upewnić się przed zakończeniem głosowania i otwarciem urny, czy głosowanie zostało
przeprowadzone we wszystkich klasach.
Art. 12.
Przeprowadzać głosowanie mogą tylko członkowie SKW.
Art. 13.
Przy spokoju głosowania uczniów oraz bezpieczeństwie urny z kartami do głosowania, mają
obowiązek czuwać, co najmniej dwie osoby z SKW.
Art. 14.
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do chwili jego zakończenia urna z kartami do
głosowania nie może być otwierana zgodnie z art.10.
Art. 15.
1) Wyborca po otrzymaniu od Komisji karty do głosowania, głosuje na jedną osobę
wstawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska wybranego przez siebie kandydata.
2) Wyborca wrzuca kartkę do głosowania w taki sposób, aby strona zadrukowana nie była
widoczna.
Art. 16.
1) Gdyby w skutek nadzwyczajnych okoliczności głosowanie było przejściowo
uniemożliwione, SKW może je przerwać, przedłużyć lub odroczyć do dnia następnego.
Zarządzanie takie powinno być skonsultowane z organem nadzoru nad SU, oraz
natychmiast podane do publicznej wiadomości.
2) W razie przerwania lub odroczenia głosowania urna zostaje zapieczętowana i oddana na
przechowanie. Przed ponownym podjęciem głosowania Komisja stwierdza, czy została
ona naruszona.
Art. 17.
Zabrania się agitacji wyborczej w dniu wyborów na terenie szkoły.
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Art. 18.
Przewodniczący SKW odpowiada za utrzymanie porządku w czasie głosowania. W tym celu
ma prawo żądać opuszczenia pomieszczenia wyborczego przez osoby naruszające spokój.
Rozdział IV
SZKOLNA KOMISJA WYBORCZA

Art. 19.
1) Wybory przeprowadza SKW.
2) Osoby wchodzące w skład SKW nie mogą kandydować na członka SU. Z dniem
zgłoszenia kandydatury osoba traci członkostwo Komisji.
3) Osoby wchodzące w skład Komisji, nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz
poszczególnych kandydatów.
Art. 20.
1. SKW jest organem właściwym w sprawach przygotowania, organizacji i przeprowadzania
wyborów.
2. Do zadań SKW należy w szczególności:
1) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ordynacji wyborczej.
2) Podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i
przeprowadzaniem wyborów.
3) Przeprowadzanie głosowania w szkole.
4) Współdziałanie z właściwymi organami w celu sprawnego przygotowania i
przeprowadzenia wyborów.
5) Rejestrowanie kandydatów na członka SU.
6) Ustalanie wyników wyborów oraz podanie ich do wiadomości publicznej.
7) Ustalanie wzoru i sporządzenie kart do głosowania.
8) Rozpatrywanie skarg u protestów wyborczych.
9) Wykonywania innych zadań.
Art. 21.
1) Komisja powinna składać się z nie mniej niż czterech i nie więcej niż dziesięciu
członków.
2) W skład SKW wchodzą członkowie SU, którego kadencja upływa oraz co najmniej jedna
osoba wskazana przez Opiekuna Samorządu.
Na pierwszy posiedzeniu
przewodniczącego

SKW

Art. 22.
członkowie

Komisji

Art. 23.
1) Zmiany w składzie osobowym SKW następują na skutek:
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wybierają

spośród

siebie

1. Zrzeczenia się członkostwa.
2. Kandydowania członka w wyborach.
2) Uzupełnienia składu osobowego SKW dokonują członkowie w głosowaniu nad
kandydatami zgłoszonymi przez przewodniczącego SKW.
Rozdział V
WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU

Art. 24.
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która w głosowaniu otrzymała
najwięcej głosów z wyjątkiem uczniów klas trzecich. Uczeń klasy trzeciej, który otrzymał
największą liczbę głosów może sprawować jedynie funkcję zastępcy przewodniczącego.
Art. 25.
Zastępca przewodniczącego w głosowaniu uzyskał drugi wynik co do liczby głosów.
Art. 26.
Przewodniczącym i zastępcą SU mogą być osoby, które w zeszłym roku szkolnym otrzymały
ocenę ze sprawowania nie niższą niż dobre, sumiennie noszą identyfikator oraz nie zostały
przyłapane na paleniu papierosów na terenie szkoły.
Rozdział VI
KAMPANIA WYBORCZA

Art. 27.
Kapania rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zarządzenia Przewodniczącego SU o wyborach i
ulega zakończeniu na dzień przed datą głosowania.
Art. 28.
Kampania może być prowadzona w dowolnej formie, nie może ona naruszać dóbr osobistych
innych osób, jak również publicznego porządku, oraz dobrego imienia szkoły.
Art. 29.
W celu sporządzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów poszczególnych klas mogą
być zawiązane Komitety Wyborcze.
Art. 30.
1) Na ścianach budynków można umieszczać plakaty i hasła wyborcze.
2) Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez szkód.
Art. 31.
Zabroniona jest kampania wyborcza prowadzona w jakikolwiek sposób w dniu wyborów.

Rozdział VII
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USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Art. 32.
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania SKW ustala wyniki głosowania w szkole.

1)
2)
3)

4)

Art. 33.
Komisja ustala liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym
wydano kartę do głosowania.
Przewodniczący w obecności Komisji otwiera urnę wyborczą, po czym Komisja liczy
znajdujące się w niej karty do głosowania.
Jeżeli liczba kart do głosowania przewyższa liczbę wydanych kart, komisja podaje
przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Kart do głosowania przedartych całkowicie
na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach.
W przypadku braku zaznaczenia wybranego kandydata, czy zniszczenia karty do
głosowania, głos ten jest nieważny.

Art. 34.
Po ustaleniu liczby oddanych kart SKW przystępuje do obliczania głosów oddanych na
poszczególnych kandydatów.
Art. 35.
1) Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” obok
nazwiska dwóch lub więcej kandydatów.
2) Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Komisję lub nieopatrzone
pieczęcią szkoły.
Art. 36.
1) Niezwłocznie po zakończeniu czynności wym. w art. 36. SKW podaje do publicznej
wiadomości wyniki głosowania.
2) Podając do publicznej wiadomości wyniki wyborów należy ponadto podać liczby:
1. Osób uprawnionych do głosowania.
2. Wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. Oddanych głosów
4. Głosów nieważnych
5. Głosów ważnych
6. Głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
Art. 37.
SKW sporządza protokół z głosowania w szkole.
Art. 38.
Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów z wyjątkiem
opisanym w art. 24.
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Art. 39.
SKW składa Dyrekcji szkoły sprawozdanie z wyborów.
Rozdział VIII
WAŻNOŚĆ WYBORÓW

Art. 40.
Wybory uznaje się za ważne, jeżeli wzięła w nich udział, co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania.
Art. 41.
Przeciwko ważności wyborów może być wzniesiony protest z powodu naruszenia przepisów
niniejszej ordynacji dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania i ustalenia
wyników wyborów.
Art. 42.
1) Protest wnosi się na piśmie do SKW do pięciu dni od daty ogłoszenia wyników
wyborów.
2) Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzutu, oraz przedstawić dowody, na
których zarzuty opiera.
3) Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut naruszania przez SKW przepisów niniejszej
ordynacji, protest należy wnieść do opiekuna SU.
Art. 43.
SKW rozstrzygając o nieważności wyborów lub nieważności wyboru członka SU
stwierdza wygaśnięcie mandatów zakresie unieważnienia oraz postanawia o
przeprowadzeniu wyborów ponownie.
Art. 44.
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.
Art. 45.
W razie wydania postanowienia, o którym mowa w art. 43. wybory ponowne
przeprowadza się w ciągu trzech tygodni od dnia jego ogłoszenia, na zasadach i w trybie
przewidzianym w niniejszej ordynacji.
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