
ORDYNACJA WYBORCZA 
DO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
„MOJA SZKOŁA” W ŁOMIANKACH 

 
 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 
 
Art. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady jego działania 

zapisane są w „Ustawie o systemie oświaty” i „Statucie Szkoły”. 

Art. 2. Demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego są powszechne, równe, tajne, 
bezpośrednie oraz odbywają się wg. zasady większości głosów. 

Art. 3. Wybory uznaje się za ważne, jeśli bierze w nich udział ponad 50% uczniów 
uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 2. 

Prawo wyborcze. 
 
Art. 4. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) uczniów do organów samorządu 

uczniowskiego ma każdy uczeń z klas IV – VIII uczęszczający do Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej „Moja Szkoła” w Łomiankach. 

Art. 5. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje uczniom zawieszonym w prawach ucznia. 

Art. 6. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje uczniom mającym prawo 
wybierania (zgodnie z art. 4 i 5), jeżeli spełniają warunki określone w art. 7, oraz 13. 

 

Rozdział 3 

Wybory do Rad Klasowych. 
 
Art. 7. Uczniowie klas IV -  VIII tworzą Samorządy Klasowe. 

Art. 8. Reprezentacje klasy stanowi trzyosobowa Rada Klasowa: 

- przewodniczący; 
- zastępca przewodniczącego; 
- skarbnik. 
 
Art. 9. Rada Klasowa wybierana jest we wrześniu każdego roku szkolnego przez wszystkich 

uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym. 

Art. 10. Za prawidłowy przebieg wyborów do rady klasowej odpowiedzialny jest 
wychowawca klasy. 

 
  



Rozdział 4. 

Zarządzanie wyborów do Zarządu SU. 
 
Art. 11. Wybory zarządza Dyrektor Szkoły w drodze postanowienia, nie później niż 7 dni 

przed terminem wyborów. Postanowienie Dyrektora podaje się do wiadomości 
wszystkich uczniów i pracowników szkoły i ogłasza pisemnie zamieszczając na 
terenie szkoły w miejscach ogólnie do tego przyjętych. 

 
Art. 12. Wybory , których mowa w art.11 przeprowadza się na zasadach określonych 

w rozdziałach 5, 6, i 7. 

 

Rozdział 5. 

Zgłaszanie kandydatów do Zarządu SU. 
 
Art. 13. Kandydatem do Zarządu SU może być uczeń rady klasowej z kl.VI-VIII. Rada 

Klasowa zgłasza nazwisko kandydata do sekretariatu szkoły najpóźniej 7 dni przed 
terminem wyborów do Opiekuna Samorządu. Zgłoszenie następuje w wyniku 
złożenia listy poparcia min. 10 uczniów (Zał. do Ordynacji Wyborczej). 

 
Art. 14. Kandydat do Zarządu SU przygotowuje swój program wyborczy. 

 

Rozdział 6.  

Szkolna Komisja Wyborcza. 
 
Art. 15. Za prawidłowość wyborów do Zarządu SU odpowiada Szkolna Komisja Wyborcza 

(zgodnie z Art. 11) 

Art. 16. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą: 

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły; 
- nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły; 
- przewodniczący Rad Klasowych. 
 
Szkolna Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu przewodniczącego. 
 
Art. 17. Wyboru do Zarządu SU dokonuje się w drodze tajnego głosowania. 

Art. 18. Spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów konstytuuje się 3-
osobowy Zarząd SU, którymi są: 

- przewodniczący; 
- zastępca przewodniczącego; 
- sekretarz. 
 
Art. 19. Za prawidłowy przebieg wyborów do Zarządu SU odpowiedzialny jest 

przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej. 

 
  



Rozdział 7. 

Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu. 
 
Art. 20. Wyniki wyborów do Zarządu SU podaje przewodniczący Szkolnej Komisji 

Wyborczej do wiadomości wszystkich uczniów i pracowników szkoły zamieszczając 
informację na terenie szkoły w miejscach ogólnie do tego przyjętych. Nie później niż 
3 dni po wyborach. 

 

Rozdział 8. 

Kampania wyborcza w szkole. 
  
Art. 21. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia Dyrektora 

Szkoły o zarządzeniu wyborów do Zarządu SU i ulega zakończeniu dzień przed 
wyborami. 

Art. 22. Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie Szkoły Podstawowej. 
Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej w trakcie zajęć lekcyjnych. 
Kampania wyborcza nie może zakłócić normalnego funkcjonowania szkoły. 

Art. 23. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej w dniu wyborów. 

Art. 24. Materiały wyborcze (np. ulotki, zdjęcia, plakaty, hasła wyborcze), powinny zawierać 
wyraźne oznaczenia kandydata lub komitetu wyborczego. 

Art. 25. Materiały wyborcze, o których mowa w art.24 wolno zamieszczać tylko 
w wyznaczonych do tego miejscach tj.: 

- na tablicy Samorządu Uczniowskiego; 
- na tablicach na parterze; 
- w gazetkach klasowych w salach lekcyjnych. 
 
Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by można je było usunąć bez 
powodowania szkód. Po zakończeniu kampanii wyborczej wszystkie materiały należy usunąć. 
Za usunięcie materiałów odpowiadają kandydaci oraz ich komitety. 
 

Rozdział 9  

Protesty wyborcze. Ważność wyborów. 
 
Art. 26. Wszelkie protesty i zażalenia w trakcie kampanii wyborczej uczniowie i pracownicy 

szkoły składają na ręce wychowawców lub dyrektora szkoły. 

Art. 27. Protest przeciwko ważności wyborów do Zarządu SU uczniowie mogą wnosić na 
piśmie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

Art. 28. Wnoszący protest powinien wykazać, że złamane zostały przepisy Ordynacji 
Wyborczej lub przedstawić inne zarzuty. 

Art. 29. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu i Rady Pedagogicznej może 
ogłosić nieważność wyborów i podjąć decyzje o przeprowadzeniu ponownych 
wyborów. 

Art. 30. Kadencja władz samorządu uczniowskiego trwa 2 lata. 



Załącznik do Ordynacji Wyborczej 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA 
DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

My niżej podpisani zgłaszamy do władz Samorządu Uczniowskiego 
 

…………………………………………………. Ucznia/uczennicę klasy ………….. 

 

LISTA POPARCIA KANDYDATA 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 
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