
Wybory w poniedziałek, debata kandydatów w czwartek.

1. KOMISJA WYBORCZA. 

1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali 
członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego. 

1.2. Pracę Komisji nadzoruje opiekun samorządu uczniowskiego. 

1.3. Do zadań Komisji należy: 

a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego 

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz samorządowych 

c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu 

d) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego 

e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania 

f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie klas pierwszych, 
drugich i trzecich Prywatnego Liceum Salezjańskiego. 

2.2. Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać samorządy klasowe 

2.3. Kandydat do samorządu szkolnego powinien legitymować się dobrymi wynikami w 
nauce, bardzo dobrym zachowaniem i nie być karanym. 

2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do 
kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania 
się przekupywania osób głosujących – dając im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). 
Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z 
listy wyborczej. 

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA. 

3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie. 

3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym. 

3.3. Po okazaniu Komisji legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości) głosujący 
otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy postawić krzyżyk („X”) przy 
nazwisku swojego kandydata i następnie wrzucić kartę wyborczą do urny. 

3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano kilku 
kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków. 

3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i 
przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA. 

4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po 
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głosowaniu. 

4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą 
liczbą głosów, pozostałe stanowiska w samorządzie szkolnym otrzymują kandydaci, którzy 
otrzymali kolejno największą ilość głosów (łącznie 3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i 
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego).
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