REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Prawo Oświatowe z
dnia 11 stycznia 2017 r. oraz statut III Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.
§2
Komisja Wyborcza
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Przewodniczący, Zastępca oraz
Sekretarz.
2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
3. Do zadań Komisji należy:
 ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego;
 przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów;
 opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do Samorządu;
 przygotowanie kart wyborczych;
 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania;
 ogłoszenie wyników głosowania.
§3
Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego
1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie
uczniowie klas 1 i 2 III LO im. St. Wyspiańskiego w Tychach.
2. Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:
 samorządy klasowe (maksymalnie 3 kandydatów z jednej klasy);
 uczniowie indywidualnie (po uzyskaniu listy poparcia z podpisami 20
uczniów).
3. Kandydat do Samorządu Szkolnego powinien:
 legitymować się przynajmniej dobrymi wynikami w nauce oraz
przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem.

 bardzo dobrą frekwencją
 mieć pisemne poparcie wychowawcy i 3 spośród uczących go
nauczycieli
 mieć opracowany program wyborczy.
4. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata, pisemne
poparcie wychowawcy i trzech nauczycieli oraz jego pisemną zgodę na
kandydowanie.
5. Termin zgłoszenia określa Terminarz Wyborczy.
6. Osoby kandydujące po zgłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają
prawo do kampanii wyborczej, czyli: wywieszania plakatów w
wyznaczonych miejscach na terenie szkoły oraz roznoszenia ulotek.
7. Za zgodą nauczycieli, kandydaci mają możliwość bezpośredniego
zaprezentowania swojego programu wyborczego podczas spotkań na
godzinach wychowawczych.
§4
Sposób przeprowadzania wyborów
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i
bezpośrednie.
2. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
3. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do
głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania.
Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
4. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy
nazwisku jednego kandydata znaczka „X”.
5. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona,
nieczytelna lub, gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata
6. Karty do głosowania są zbierane do opieczętowanej urny.
§5
Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników.
1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po
zakończeniu głosowania.

2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji
oraz obserwatorów, tj. opiekuna samorządu lub innego, upoważnionego
to tego nauczyciela szkoły oraz jednego przedstawiciela uczniów.
3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać
osoby niebędące członkami Komisji.
4. Po obliczeniu głosów Komisja wraz z opiekunem samorządu lub innym
wyznaczonym do tego nauczycielem sporządza protokół z
przeprowadzenia wyborów.
5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów
przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są
komisyjnie niszczone.
6. Członkami Samorządu Uczniowskiego zostaje trzech
wybranych kandydatów, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę
głosów: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów
decyzją Komisji Wyborczej zwiększa się liczbę członków Samorządu
Uczniowskiego.
§6
Terminarz wyborów do Samorządu Uczniowskiego
1. Ogłoszenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego – do 8 września.
2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – do 16 września.
3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – do 17 września.
4. Czas trwania kampanii wyborczej – 18 – 30 września.
5. Dzień głosowania – 4 października, /jeżeli data ta wypadnie w dniu
wolnym od zajęć lekcyjnych, to w następnym pierwszym dniu zajęć po 4
października/
6. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów następuje w dzień
głosowania po podliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu z wyborów
przez Komisję Wyborczą.
7. Początek kadencji nowego Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna się
zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów.

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WYBORÓW DO
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA TYCHY
§1

Komisja Wyborcza
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Przewodniczący, Zastępca oraz
pozostali członkowie Samorządu Uczniowskiego.
2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
3. Do zadań Komisji należy:
 ogłoszenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta;
 przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów;
 opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do Rady;
 przygotowanie kart wyborczych;
 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania;
 ogłoszenie wyników głosowania. /Zgodnie ze Statutem Rady
Młodzieżowej opracowanym przez Urząd MiastaTychy/
§2
Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta
1. Kandydatami do Młodzieżowej Rady Miasta mogą być uczniowie klas
1-3 III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach.
2. Kandydatów do Rady mogą zgłaszać:
 samorządy klasowe;
 uczniowie indywidualnie (po uzyskaniu listy poparcia z podpisami 10
uczniów).
3. Kandydat do Młodzieżowej Rady Miasta powinien:

 legitymować się przynajmniej dobrymi wynikami w nauce oraz
przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem.
 bardzo dobrą frekwencją
 mieć pisemne poparcie dyrektora szkoły i wychowawcy
4. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata, pisemne
poparcie dyrektora szkoły i wychowawcy oraz jego pisemną zgodę na
kandydowanie.
5. Termin zgłoszenia określa Terminarz Wyborczy.
6. Osoby kandydujące po zgłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają
prawo do kampanii wyborczej, czyli: wywieszania plakatów w
wyznaczonych miejscach na terenie szkoły oraz roznoszenia ulotek.
7. Za zgodą nauczycieli, kandydaci mają możliwość bezpośredniego
zaprezentowania swojego programu wyborczego podczas spotkań na
godzinach wychowawczych.
§3
Sposób przeprowadzania wyborów
1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta są powszechne, równe, tajne i
bezpośrednie.
2. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
3. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do
głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania.
Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
4. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy
nazwisku jednego kandydata znaczka „X”.
5. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona,
nieczytelna lub, gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.
6. Karty do głosowania wrzucane są do opieczętowanej urny.

§4
Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników.
1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po
zakończeniu głosowania.
2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji
oraz obserwatorów, tj. opiekuna samorządu lub innego, upoważnionego
do tego nauczyciela szkoły oraz przedstawiciela uczniów.
3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać
osoby nie będące członkami Komisji.
4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest
dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i
przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów
przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są
komisyjnie niszczone.
6. Delegatami do Młodzieżowej Rady Miasta może zostać maksymalnie
trzech wybranych kandydatów, którzy uzyskali odpowiednio największą
liczbę głosów.
§5
Terminarz wyborów do Rady Młodzieżowej
1. Ogłoszenie wyborów do Rady Młodzieżowej – do 8 września.
2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – do 20 września.
3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 21 września.
4. Czas trwania kampanii wyborczej – 22 – 30 września.
5. Dzień głosowania – 4 października /jeżeli data ta wypadnie w dniu
wolnym od zajęć lekcyjnych, to w następnym pierwszym dniu zajęć po 4
października/
6. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów następuje w dniu głosowania
po podliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu z wyborów przez
Komisję Wyborczą.

