
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23  
w Koszalinie trwa 1 rok.  

 

2. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23  

w Koszalinie odbywają się w listopadzie. W okresie od września do listopada 

każdego roku Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 23, którzy w poprzednim roku szkolnym wchodzili w jego skład. 

Wybrany w listopadowych wyborach Zarząd Samorządu Uczniowskiego realizuje 

swoje obowiązki od momentu podania do publicznej wiadomości jego składu.  
 
3. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23  

w Koszalinie są:  
 

a/ powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu;  

b/ równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos;  
c/ bezpośrednie, każdy uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera skład 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 
d/ tajne, tzn. wybór jest anonimowy, stworzone są warunki zapewniające 

tajność głosowania. 
 
4. W wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydować może uczeń 

Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie, który: 
 

a/ rzetelnie realizuje obowiązki szkolne, osiąga przyzwoite wyniki w nauce, 

tj. bez semestralnych\końcoworocznych ocen niedostatecznych  

i dopuszczających;  
b/ nie wchodzi w konflikty z prawem szkolnym, jego postawa nie budzi 

zastrzeżeń – otrzymał przynajmniej dobrą(semestralną\końcoworoczną) ocenę 

zachowania;  
c/ uzyskał poparcie swojej klasy jako kandydat w wyborach do Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 
 
5. Każda klasa zgłasza pisemnie przynajmniej jednego kandydata do startu  

w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego podając: 
 

a/ imię i nazwisko kandydata;  
b/ rekomendację wyrażoną wspólnie przez samorząd klasowy, uczniów  
i wychowawcę klasy po wcześniejszej dyskusji i zatwierdzeniu kandydatury 
ucznia. 

 



6. Okres zgłaszania kandydatów do udziału w wyborach trwa dwa tygodnie; jest 

ustalany przez Radę Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23  

w Koszalinie i musi zakończyć najpóźniej dwa tygodnie przed terminem 

wyborów.  
 
7. Zgłoszenia kandydatów w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

dokonują przedstawiciele samorządów klasowych poszczególnych oddziałów  

na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.  
 
8. Szczegółowy termin wyborów jest ustalany przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 23 w Koszalinie i Radę Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej nr 23 w Koszalinie oraz powinien być podany do publicznej 

wiadomości na dwa tygodnie przed dniem głosowania.  
 
9. Komisje Wyborczą powołują nauczyciele - opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie po konsultacji z Radą 

Samorządu Uczniowskiego; skład komisji podany jest do publicznej wiadomości. 

Komisję Wyborczą stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie, 

którzy nie kandydują w wyborach. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: 

przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz 6 członków.  
 
10. Do zadań Komisji Wyborczej należy:  
 

a/ podanie listy kandydatów najpóźniej dziesięć dni przed głosowaniem;  

b/ przygotowanie kart do głosowania;   
c/ przeprowadzenie głosowania;   
d/ ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie,  

e/ sporządzenie protokołu z głosowania.  
 
11. Każdy kandydat ma prawo do prowadzenia swej kampanii wyborczej, powołania 

sztabu wyborczego, rzecznika, który będzie go promował.  
 
12. Kampania wyborcza trwa dziesięć dni od momentu zamknięcia listy 

wyborczej dla kandydatów; tylko na terenie szkoły, w czasie przerw  

i po lekcjach.  
 
13. Dzień przed wyborami i w dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza (zakaz 
agitacji).  
 

14. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska  

i imiona kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w skład którego 

wejdzie 10 uczniów – kandydatów, którzy w wyborach uzyskali kolejno najwyższą 

liczbę oddanych w wyborach głosów.  
 
15. Na karcie do głosowania powinna znajdować się informacja dotycząca ogólnych 

zasad głosowania - wybór następuje przez postawienie znaku „X” z prawej strony 



obok nazwiska wybranego kandydata.  
 
16. W pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie znajduje się miejsce 

zapewniające tajność głosowania.  
 
17. Po dokonaniu wyboru uczeń biorący udział w głosowaniu wrzuca kartę 

wyborczą do opieczętowanej urny.  
 
18. Wyniki głosowania są ogłaszane przez Komisję Wyborczą nie później niż pięć 

dni po wyborach.  
 
19. Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie 

tworzy 10 uczniów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów w wyborach 

do Zarządu Samorządu Uczniowskiego; w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

wchodzą: przewodniczący, trzech zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz 

pięciu członków. Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, zastępców 

przewodniczącego i sekretarza po konsultacji z nauczycielami – opiekunami 

Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród siebie 10 uczniów, którzy otrzymali 

kolejno największą liczbę głosów w wyborach do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. 
 
20. Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie może 

odwołać przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie  

po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez minimum 60. wyborców, który 

uzyska poparcie przynajmniej połowy członków Rady Samorządu Uczniowskiego. 


