Ordynacja wyborcza na Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju
Przepisy ogólne
1. Ordynacja określa tryb i zasady wyboru przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego samorządu uczniowskiego Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Podstawami prawnymi niniejszej ordynacji są: Statut Szkoły i Regulamin
Samorządu Uczniowskiego.
3. Przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego samorządu może być każdy
uczeń szkoły.
4. Prawo wyborcze ma każdy wymieniony w punkcie 3.
5. Wybory są równe, bezpośrednie i tajne.
6. Głosować można tylko osobiście.

Ogłoszenie wyborów
1. Wybory na przewodniczącego Samorządu ogłasza Dyrektor szkoły:
a) do końca drugiego tygodnia nauki w każdym roku szkolnym,
b) w wypadku rezygnacji przewodniczącego/zastępcy złożonej na piśmie.
2. Wybory uzupełniające ogłasza Dyrektor szkoły, gdy:
a) w razie rezygnacji (przewodniczącego lub zastępcy) ze swej funkcji
(rezygnacja musi być złożona na piśmie). W takim wypadku wybór dotyczy
wakującej funkcji i odbywa się według ogólnych zasad przyjętych w niniejszej
ordynacji, ale nie później niż miesiąc po rezygnacji danej osoby z pracy
w samorządzie.

Organizacja wyborów
1. Za organizację wyborów odpowiedzialny jest działający aktualnie samorząd pod
nadzorem opiekuna / opiekunów.
2. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza (zwana dalej komisją)
w skład której wchodzą:
a) opiekun/ opiekunowie samorządu,
b) trzech przewodniczących klas, wybranych losowo i wyrażających zgodę na
pełnienie tej funkcji.
3. W skład komisji nie może wchodzić ustępujący przewodniczący/zastępca, ani też
żadna osoba kandydująca w wyborach lub też działająca w którymkolwiek
z komitetów wyborczych.
4. W skład komisji nie może wchodzić osoba spokrewniona z którymkolwiek
z kandydatów lub z kimkolwiek, kto działa w ich komitetach wyborczych.
5. Przewodniczącym komisji jest Opiekun Samorządu.
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6. Wszelkie decyzje komisja wyborcza podejmuje w głosowaniu tajnym i równym,
zwykłą większością głosów.
7. Komisja wyłania spośród swoich członków sekretarza. Czyni to na drodze
głosowania, zwykłą większością głosów. Sekretarz prowadzi dokumentację prac
komisji.
8. Wybory przeprowadzane są w ostatni piątek pierwszego miesiąca nauki.
9. Dzień roboczy przed wyborami jest dniem ciszy wyborczej, żadna agitacja nie
może być w tym czasie prowadzona.
10. Kandydaci na przewodniczącego/zastępcę muszą złożyć komisji pisemny
wniosek rejestracyjny zawierający: imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia,
klasę, do której uczęszcza oraz podpis rodzica.
Wniosek musi też zawierać opinię wychowawcy o kandydacie. Brak wniosku
uniemożliwia ubieganie się o funkcję w zarządzie.
11. Wniosek rejestracyjny musi być złożony w ciągu 7 dni roboczych od daty
ogłoszenia wyborów.
12. Kandydat na Przewodniczącego musi się cieszyć nieposzlakowana opinią.
Komisja na drodze głosowania, zwykłą większością głosów może odrzucić
wniosek rejestracyjny, gdy:
a) nie spełnia on wymogów formalnych,
b) opinia wychowawcy jest negatywna,
c) dobro szkoły i społeczności szkolnej tego wymaga.
13. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
14. Wybory odbywają się w udostępnionym komisji pomieszczeniu na terenie szkoły.
15. Głosują wszyscy uczniowie szkoły
16. Głosowanie polega na postawieniu przy nazwisku wybranego kandydata znaku
„x”, znak taki można postawić tylko przy jednym nazwisku. Tylko tak oddany głos
jest uznawany za ważny.
17. Przewodniczącym Samorządu zostanie osoba, która zdobyła najwięcej głosów,
zastępcą zaś osoba, która zdobyła drugie miejsce.
18. Głosy podlicza komisja, ona też ogłasza wyniki wyborów.
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