REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP 36 W ROKU
SZKOLNYM 2020/2021
1. Każda klasa od V - VIII w terminie do 18 września 2020r., może zgłosić swojego, jednego kandydata
na przewodniczącego Rady Uczniowskiej do Opiekuna SU.
2. Kandydat na Przewodniczącego RU powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą,
odpowiedzialnością, umiejętnościami organizacyjnymi, pracą w zespole i z zespołem, empatią, a
także być przyjaźnie nastawiony do ludzi.
3. Lista zgłoszonych kandydatów, w kolejności alfabetycznej, zostanie przedstawiona 21 września
2020r. na tablicy ogłoszeń SU.
4. Kampania wyborcza rozpoczyna się 21 września 2020 r. i potrwa do 28 września 2020 r. W sztabie
wyborczym kandydata może pracować cakla klasa, która zgłosiła jego kandydaturę.
5. Wszelkie materiały wyborcze powinny być umieszczane na tablicach 2 i 3 piętra. Pełną
odpowiedzialność na treści zawarte w materiałach wyborczych ponosi kandydat na
przewodniczącego RU oraz jego komitet wyborczy.
6.W przypadku dopuszczenia się czynu, który w jakikolwiek sposób naruszałby dobre imię innego
kandydata lub członków jego komitetu (wyśmiewanie, obrażanie, poniżanie itp.), niszczenia
materiałów wyborczych wywieszonych na szkolnych korytarzach, Opiekun SU może wprowadzić
zakaz rozpowszechniania materiałów wyborczych, w tym plakatowania, przez wszystkich
kandydatów i ich komitety wyborcze.
7. Podczas kampanii wyborczej zostanie zorganizowana prezentacja kandydatów. Podczas niej każdy
kandydat będzie miał możliwość przedstawienia swojego programu wyborczego w czasie nie
dłuższym niż 4 minuty. Po prezentacji wszystkich kandydatów będzie możliwość zadawania pytań
przez przedstawicieli wyborców z każdej klasy.
8. Przewodniczącą/Przewodniczącym RU zostaje osoba, która otrzyma największą liczbę oddany ch,
ważnych głosów. Zastępcą Przewodniczącej/Przewodniczącego RU zostaje osoba, która otrzymuje
drugi najwyższy wynik, Sekretarzem zaś osoba, która otrzymuje trzeci najwyższy wynik.
9. Rada Uczniowska wybierana jest na roczną kadencję.
10. Opiekun SU powołuje Komisję Wyborczą, w skład której wchodzą 4 osoby niebędące
kandydatami na Przewodniczącego RU.
11. Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV - VIII odbędą się 29 września 2020 r. według
osobnego harmonogramu.

12. W wyborach może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VIII. Aby otrzymać kartę do głosowania
należy potwierdzić swoją tożsamość okazując komisji wyborczej ważną legitymację szkolną.
13. Każdy uczeń może oddać jeden głos na wybranego kandydata z listy.
14. Głos jest nieważny, gdy na karcie do głosowania zostało napisane cokolwiek więcej niż jeden znak
„x” przy nazwisku kandydata zgłoszonego na listę.
15. Wyniki głosowania komisja wyborcza ogłosi w terminie do jednego tygodnia po zakończeniu
wyborów. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń SU oraz na stronie internetowej szkoły.

