
Ordynacja wyborcza – regulamin wyborów do Rady Samorządu 

Uczniowskiego 2022/2023 

 

 

 

1. Wybory samorządowe odbędą się dnia 5 października 2022 roku w auli                     

o godzinie 12.20. 

2. W dniu wyborów w auli zbiorą się kandydaci, trzyosobowe reprezentacje klas 

oraz opiekunowie. 

3. Każda klasa (I-IV) jest zobowiązana do wyznaczenia trzyosobowej 

reprezentacji, która odda głos w ich imieniu.  

4. Każdy kandydat musi: 

a. dostać pisemną rekomendację od swojego wychowawcy, w której 

uwzględnione zostaną wyniki w nauce (dobre/bardzo dobre) frekwencja 

(dobra/bardzo dobra) i zgoda na udział w wyborach, 

b. dokonać autoprezentacji, w której krótko się przedstawi, opowie                      

o swoich zaletach i wadach, oraz określi, której sekcji RSU chce być 

członkiem. 

5. RSU jest podzielone na cztery sekcje: 

I. Artystyczną - zajmującą się dekoracjami, plakatami i akademiami, 

II. Redakcyjną - zajmującą się pisaniem skryptów, ogłoszeń i scenariuszy, 

III.      Promocyjną - zajmującą się wystąpieniami publicznymi, 

IV.     Rachunkową - zajmującą się rozliczaniem (4 członków wybranych przez    

przewodniczącego na bazie umiejętności). 

6. Do głosowania uprawnieni są reprezentanci klas. Prawa głosu nie mają 

kandydaci.  

7. Każdy uprawniony do głosowania będzie mógł wytypować trzy osoby spośród 

puli kandydatów, którzy jego zdaniem są najlepsi. 

8. Kandydatami są uczniowie klas I-III posiadający rekomendacje od 

wychowawcy. 

9. Odbędzie się liczenie głosów, dwadzieścia osób z najwyższą liczbą punktów 

zostanie członkami Rady Samorządu Uczniowskiego.  

10. Spośród członków zostaną wybrani chętni do udziału w wyborach na 

przewodniczącego RSU.  

11. W drugiej turze wyborów odbędzie się głosowanie na przewodniczącego. 
 

Regulamin wyborów na przewodniczącego RSU 

 

 

1. Kandydatem na przewodniczącego RSU nie może być gospodarz klasy. 

2. Każdy chętny kandydat spośród wyłonionej  Rady Samorządu Uczniowskiego 

ma możliwość przeprowadzenia własnej kampanii, czym musi zająć się 

samodzielnie, zachowując zasady przyzwoitości  oraz dostosowując się do 

wytycznych pani Dyrektor odnośnie ulotek/plakatów i ich umiejscowienia. 

Kampania promocyjna ma trwać od 6 do 11 października 2022 roku. 



3. 12 października przeprowadzone zostaną powszechne, tajne wybory. Lokal 

wyborczy będzie znajdował się w sali RSU. W dniu wyborów każdy 

uprawniony do głosowania, wylegitymowany uczeń otrzymuje kartę wyborczą  

z nazwiskami kandydatów, dokonuje wyboru i wrzuca kartę do urny                          

w obecności komisji wyborczej. Wybory będą odbywały się przez jeden dzień 

w godzinach 7.45-15.45 na przerwach międzylekcyjnych. 

4. Następnego dnia nastąpi komisyjne odplombowanie urny w obecności 

przedstawiciela Dyrekcji  I LO oraz pań Sakowskiej i Żukowskiej. Później 

odbędzie się liczenie głosów. 

5. Kandydat z największą ilością głosów zostanie przewodniczącym, jego 

zastępcą kandydat z drugą największą ilością głosów.  

6. Czterech sekretarzy zostanie wybranych przez przewodniczącego na podstawie 

jego umiejętności i doświadczenia.  

7. Rada wybierze swoich opiekunów, wśród chętnych wyłonionych przez 

Dyrekcję. 
 


