
Zał.5  

PROCEDURY WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. B. PRUSA  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

 

1. Do 20 września każdego roku szkolnego uczniowie wysuwają propozycje z grona nauczycieli 

swoich kandydatów na opiekunów Samorządu Szkolnego w ilości od 2 do 5 i po otrzymaniu 

od nich pisemnej zgody na ewentualne pełnienie tej funkcji rozpoczynają kampanię 

wyborczą, trwającą do dnia 27 września. 

2. Dnia 28 września (lub w następujący po 28 września dzień roboczy) przeprowadzane są 

wybory równe, bezpośrednie, powszechne i tajne. Wyborcami są uczniowie  Szkoły 

Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich 

3. Czas trwania wyborów – godz. 8.45 – 10.45. Lokalem wyborczym będzie wybrane za zgodą 

Dyrekcji szkoły pomieszczenie na terenie placówki, które zostanie wcześniej – tj. do dnia 27 – 

września podane do wiadomości publicznej i odpowiednio przygotowane. 

4. Komisja złożona z przewodniczących klas oraz z jednego lub dwu nauczycieli (niebędących 

kandydatami w wyborach), np. dotychczasowego opiekuna SS lub innego członka rady 

pedagogicznej wskazanego przez Dyrektora placówki. Przewodniczącym komisji może być 

uczeń lub nauczyciel. Musi on mieć dwóch zastępców. Przewodniczącego komisji i jego 

zastępców wybierają spośród siebie członkowie komisji nie później niż do dnia 20 września. 

Podczas trwania wyborów komisja musi liczyć minimum 5 osób.  

5. Komisja czuwa nad organizacją i porządkiem oraz uczciwością przeprowadzanych wyborów. 

6. Przed rozpoczęcie głosowania komisja sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i 

opieczętowuje lub składa podpisy na banderolach zakrywających łączenia urny, sprawdza 

poprawność list wyborców tj. list uczniów poszczególnych klas oraz ustala liczbę otrzymanych 

kart do głosowania. 

7. Od chwili opieczętowania do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno. 

8. Każdy uczeń zgłasza się do komisji, aby otrzymać kartę do głosowania. Otrzymuje ją po 

okazaniu legitymacji szkolnej i złożeniu podpisu na liście swojej klasy będącej w posiadaniu 

komisji. Każdy wyborca ma jeden głos i może głosować tylko osobiście.  

9. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią szkolną. 

10. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność 

głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. 

11. Wyborca na otrzymanej karcie zaznacza nazwisko wybranego przez siebie kandydata, 

stawiając znak „X” w kratce z lewej strony nazwiska i wrzuca kartę do opieczętowanej urny w 

taki sposób, by strona zadrukowana była niewidoczna. Może postawić tylko jeden znak „X”, 

w przeciwnym razie głos będzie nieważny. 



12. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń było ono 

przejściowo uniemożliwione, komisja wyborcza może je przerwać, przedłużyć lub odroczyć 

do dnia następnego. Zarządzenie takie musi być natychmiast podane do publicznej 

wiadomości.  

13. W przypadku odroczenia głosowania do dnia następnego urna oraz cała dokumentacja (tj. 

listy wyborcze, karty głosowania) zostają komisyjnie złożone do szafy pancernej w 

sekretariacie szkoły.  

14. Zabrania się agitacji w dniu głosowania w lokalu wyborczym, w budynku szkolnym oraz na 

terenie placówki. 

15. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania; w 

tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby naruszające porządek i 

spokój. Może się w tej sprawie zwrócić o pomoc do każdego nauczyciela placówki i żądać 

ukarania osoby zakłócającej spokój zgodnie z systemem kar WSO Szkoły Podstawowej nr 16 

im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich. 

16. Po zakończeniu czasu głosowania urna zostaje komisyjnie otwarta a głosy w niej przeliczone. 

Z przebiegu głosowania, liczenia głosów sporządza się protokół a wyniki wyborów 

niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.  

17. Protokół z przebiegu głosowania musi zawierać następujące informacje: 

a) skład komisji, ze wskazaniem na jej przewodniczącego i jego zastępców; 

b) wskazanie miejsca lokalu wyborczego; 

c) datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia wyborów; 

d) informację o przebiegu wyborów, ewentualnych zakłóceniach ich trwania; 

e) liczbę osób uprawnionych do głosowania; 

f) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

g) liczbę głosów oddanych;  

h) liczbę głosów ważnych; 

i) liczbę głosów nieważnych; 

j) ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z podaniem nazwisk; 

k) nazwiska i imiona wybranego opiekuna Samorządu Szkolnego (osoba  

z największą ilością głosów ważnych) oraz jego zastępcy (osoba z drugą  

w kolejności największą ilością głosów ważnych); 

l) podpisy członków komisji obecnych podczas spisywania protokołu 

m) pieczęć szkolną lub pieczęć Samorządu Szkolnego, jeśli takowa istnieje. 


