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Regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego w Publicznej                   

Szkole podstawowej nr 9 w Dębicy im. Dębickich Saperów. 

1.W wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego biorą udział uczniowie klas V – VIII.  

2.Każda klasa wybiera jednego kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to byd 

osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, postawą godną 

naśladowania wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechowad się 

nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną minimum bardzo dobrą oceną 

z zachowania. 

3.Kandydaci zostają zgłoszeni do opiekunów Samorządu Uczniowskiego; p. Anny 

Borkowskiej, p. Katarzyny Rumin lub p. Agnieszki Wielgus do 16 września. 

4. Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej 

kandydatury w formie plakatu wyborczego w terminie do 20 września. 

5.Wszystkie plakaty wyborcze kandydatów będą wywieszone na korytarzach szkoły. 

6.W dniach 23 – 27 września odbędzie się tydzieo wyborczy. W tym czasie uczniowie 

zapoznają się z programami wyborczymi kandydatów, które zostaną przedstawione przez 

radiowęzeł. W tym dniu na wcześniej zapowiedzianej godzinie lekcyjnej odbędą się lekcje 

wychowawcze, a wychowawcy na planowanych godzinach wychowawczych poprowadzą              

w tym tygodniu zajęcia przedmiotowe. 

7.Głosowanie odbędzie się w ostatni piątek września tj. 27 września 2019 roku.                                         

- Na karcie do głosowania należy umieścid imię, nazwisko i klasę wybranego kandydata.          

- Głosy z kilkoma nazwiskami, puste lub pokreślone uznane zostaną za nieważne. 

8.Wybory są:                                                                                                                                                                           

- powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas V-VIII),                                                                    

- równe (głos każdego ucznia jest jednakowo ważny)                                                                                                    

- tajne (każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i nie musi mówid na kogo głosował). 

9.W skład komisji wyborczej wchodzą: Dyrekcja szkoły , opiekunowie SU oraz uczniowie – 

przedstawiciele społeczności szkolnej. 

10.Ostatecznie Samorząd Uczniowski zostanie wybrany przez komisję, która dokona oceny 

wymaganych umiejętności na stanowisko przewodniczącego szkoły, np.: umiejętnośd 

przemawiania do mikrofonu, itp. 

11.Wyniki wyborów będą podane w pierwszym tygodniu października.                                

                                                                                              Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 


