
 

 

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO 

W KOSZALINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

1. KOMISJA WYBORCZA 

1.1 W skład Komisji Wyborczej wchodzą:  opiekunowie Samorządu, 

przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego 

Samorządu Uczniowskiego 

1.2 Pracę Komisji nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1.3 Do zadań Komisji należy: 

a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego 

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz 

samorządowych  

c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu  

d) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego 

e) ogłoszenie wyników głosowania  

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie 

uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego  

im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie 

2.2 Kandydatów do nowego  Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać: 

           a) samorządy klasowe (maksymalnie dwóch kandydatów z jednej 

                klasy ) 

           b) uczniowie samodzielnie (po uzyskaniu listy poparcia z podpisami  

                30 uczniów)   

 

 



2.3 Kandydat do  Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się 

dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem i nie być karanym 

2.4 Kandydat do  Samorządu Uczniowskiego przedstawia swój plan pracy  

i program , prezentuje go w dniu wyborów 

2.5 Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają 

prawo do kampanii wyborczej ( wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek) 

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA  

3.1 Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne  

i bezpośrednie 

3.2 Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu 

wyborczym 

3.3  Po okazaniu Komisji legitymacji szkolne ( lub innego dowodu 

tożsamości) glosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich 

kandydatów. Należy postawić krzyżyk („ X”) przy nazwisku swojego 

kandydata i następnie wrzucić kartę wyborczą do ur 

3.4  Głos jest nieważny jeżeli na kracie nie wybrano żadnego kandydata lub 

wybrano kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania 

jakichkolwiek innych znaków  

3.5  Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera urnę  

i przystępuje do liczenia głosów  

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA  

4.1 Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu  

1 dnia po głosowaniu  

4.2 Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat 

z największą liczbą głosów 

 

 


