
Regulamin wyborów Samorządu Szkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Poznaniu 

 

1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie. 

2. Do reprezentacji Samorządu wybierani są uczniowie z klas IV-VII. 

 Każda klasa ma prawo zgłosić dwóch kandydatów do samorządu, 

 Nazwiska kandydatów opiekunowi samorządu przekazują wychowawcy 

klas nie później niż tydzień przed planowanym terminem wyborów, 

3. Kandydatem do samorządu może być uczeń, który wyróżnia się 

zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli 

i kolegów. 

4. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej,  

w ramach której dopuszcza się: 

 Rozdawanie ulotek, 

 Wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego miejscach, 

 Organizowanie spotkań przedwyborczych w czasie przerw oraz na 

godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy. 

5. Wybory odbywają się najpóźniej w czwartym tygodniu września. 

6. Prawo głosu mają wszyscy uczniowie klas IV – VIII. 

7. Każdy uczeń ma prawo oddać ilość głosów wskazaną na karcie do 

głosowania.  

 Jeśli na karcie do głosowania zaznaczonych będzie więcej kandydatów, 

niż zostało to wskazane na karcie, głos będzie uznany za nieważny.  

 Przy zaznaczeniu mniejszej ilości kandydatów, głos będzie ważny. 

8. Głosowanie jest równe, tajne, powszechne i bezpośrednie. 

9. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje Komisja Wyborcza. 

 Komisja Wyborcza może liczyć od 6 do 8 uczniów. 

 W skład Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele minimum trzech 

zespołów klasowych wskazani przez opiekuna samorządu. 

 Komisja we współpracy z opiekunem przygotowuje karty wyborcze. 

 Na kartach wyborczych nazwiska kandydatów umieszczone są klasami 

(od IV do VIII), a w ramach klas alfabetycznie. 



 Komisja Wyborcza przygotowuje urnę wyborczą, przeprowadza wybory, 

dokonuje podliczenia głosów, ogłasza wyniki wyborów. 

 Otwarcie urny wyborczej oraz przeliczenie głosów odbywa się w 

obecności członków Komisji Wyborczej. 

 Głosowanie odbywa się pod nadzorem opiekuna samorządu. 

10. Reprezentantami samorządu staje się po dwóch uczniów z każdego poziomu 

klas, którzy zdobyli największą liczbę głosów (tzn. 2x8, 2x7, 2x6, 2x5, 2x4) 

oraz dodatkowo dwóch uczniów z największą liczbą głosów. 

11. Członkowie Samorządu na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie, 

 w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, zarząd oraz 

przewodniczących i członków sekcji. Podczas zebrania muszą być obecni 

wszyscy członkowie samorządu. 

12. W skład Zarządu wchodzą: 

 Przewodniczący, 

 Zastępca, 

 Sekretarz. 

13. W obrębie samorządu działają stałe sekcje: 

 Dekoracyjna, 

 Kulturalna, 

 Charytatywna, 

 Informacyjna. 

14. Mogą być powoływane sekcje działające okresowe np. w związku z akcjami 

prowadzonymi przez samorząd. 

15. Przewodniczący sekcji mogą zapraszać do współpracy wybranych uczniów. 

16. Z przebiegu wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół. 

17. Wyniki wyborów powinny być oznajmione w czasie nie dłuższym niż tydzień 

przez członków Komisji Wyborczej osobiście Pani Dyrektor, na tablicach 

ogłoszeń na korytarzach szkolnych oraz w poszczególnych klasopracowniach. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2019 r. 


