ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓL TECHNICZNYCH im. STANISŁAWA
LEMA W SKWIWERZYNIE
§1
W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły ZST.
§2
Czynne i bierne prawo wyborcze ma kaŜdy uczeń ZST .
§3
Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do Opiekuna
Samorządu w terminie do 7 przed datą wyborów.
§4
4. 1 Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do godziny 15.00 dnia
poprzedzającego wybory.
4.2. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”; nie wolno przekupywać ani
zmuszać wyborcy do oddania głosu
niezgodnie z jego zamiarami. Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a,
nie przeciw innemu kandydatowi. Za kampanie poszczególnych kandydatów są
odpowiedzialni oni SA
sami i ich komitety wyborcze (klasy).
4.3. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej.

§5
5.1 W skład Komisji Wyborczej wchodzą Opiekun Samorządu i siedmiu przedstawicieli
uczniów, wybranych drogą losowania.
5.2 Przedstawiciele uczniów będący W Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego
prawa wyborczego (być kandydatami do Rady Samorządu)
5 3. Miejsce pracy Komisji Wyborczej to: podczas wyborów korytarz szkolny
§6
Datę wyborów ustala Opiekun Samorządu.
§7
7.1. Głosowanie odbędzie się w wyznaczonym terminie na korytarzach szkoły ( bud.1 ,
bud.2, CKP)
7.2. KaŜdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez
Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania.

7.3. Oddany głos jest waŜny, jeśli wyborca zagłosował na jednego kandydata, głosując przez
postawienie krzyŜyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos jest niewaŜny, jeśli
wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę kandydatów niŜ
jednego. Głos jest niewaŜny, jeśli wyborca dokona innych zapisów na karcie do
głosowania lub zagłosuje w inny sposób niŜ postawienie krzyŜyka po prawej stronie
nazwiska kandydata. Głos jest niewaŜny, jeśli na karcie są skreślenia lub poprawki.
7.4. Wybory są tajne - nikt nie jest zobowiązany do ujawniania, na kogo oddał głos.
§8
8.1

Po glosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej 3
dni od daty wyborów, wywieszając je na tablicy samorządowej.

8.2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane
Wyborczej w terminie I dnia po ogłoszeniu wyników.

do Komisji

8.3. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skargi moŜe
zmienić wynik wyborów lub je uniewaŜnić w terminie do 3 dni od wpłynięcia skargi.
§9
9.1. Kandydaci 5-15, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzy Radę Samorządu
Szkolnego i spośród siebie wybiera Prezydium Rady Samorządu, czyli
przewodniczącego i zastępcę.

9.2. Spośród członków Rady Samorządu zostaje powołany sekretarz skarbnik, kronikarz i
przewodniczący poszczególnych sekcji:
Kultury i rozrywki, j, prasowej, ochrony praw i obowiązków ucznia, artystycznej itp.
§10
10.1.

Wnioski o odwołanie Rady Samorządu lub poszczególnych jej członków moŜe
składać Samorząd klasowy, Przedstawiciele Rady SU ZST do Prezydium Rady lub
do Opiekuna Samorządu.

10.2 W przypadku wniosku o odwołanie członka Rady, Rada podejmuje decyzje w
głosowaniu tajnym, powszechnym i równym.
10.2 W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady decyzja o odwołaniu zapada przez
referendum ogółu uczniów ZST większością głosów 50% + I głos

§ 11
11.1.

W przypadku rezygnacji członka rady z funkcji (rezygnacja musi być złoŜona na
piśmie) Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas
wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady.
Następnie moŜe tej osobie powierzyć funkcję pełnioną przez osobę, która
zrezygnowała lub powołać na to stanowisko innego członka Rady a nowemu
członkowi Rady zaproponować wolne stanowisko.
§ 12
12.1 Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów , a nie opisane w ordynacji
wyborczej rozstrzyga Dyrektor szkoły.
12.2 JeŜeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania ordynacji wyborczej wyniki wyborów
uniewaŜnia się i wyznacza się nowy termin wyborów.
12.3 Decyzję o uniewaŜnieniu wyborów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
opiekuna Samorządu i komisji wyborczej.

