REGULAMIN WYBORÓW
PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
II LO i SP 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi
W BIAŁYMSTOKU

1. Niniejszy regulamin określa procedurę wyboru Prezydium w II LO i SP 53.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o II LO i SP 53 rozumie się przez to odpowiednio
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
w Białymstoku oraz Szkołę Podstawową nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Ilekroć
w niniejszym regulaminie jest mowa o SU rozumie się przez to Samorząd Uczniowski.
Rozdział I: Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
3. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego SU w II LO wybiera społeczność
uczniowska II LO, zaś Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego SU w SP 53
wybiera społeczność uczniowska SP 53.
4. Procedury wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego SU zarówno
w II LO, jak i SP 53 są takie same.
5. Kandydatami na Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących SU mogą być
wszyscy uczniowie II LO i SP 53, którzy spełniają następujące warunki:
1) osiągają dobre wyniki w nauce - średnia ocen z ubiegłego roku szkolnego co
najmniej 4,75,
2) mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 3) cieszą się dobrą opinią
wśród kolegów i nauczycieli.
6. Kandydaci na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego SU tworzą komitet
wyborczy, zarejestrowany pod nazwą.
7. Każdy komitet wyborczy chcący wziąć udział w wyborach muszą przedstawić
opiekunom SU w terminie określonym w kalendarzu szkolnym:
1) Kartę zgłoszenia komitetu
• imię i nazwisko kandydatów na stanowiska
• klasę
• średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego,
• ocenę zachowania z ubiegłego roku,
• listę co najmniej 40 (łącznie) osób (uczniów II LO / SP 53) popierających kandydata,
• opinię wychowawcy klasy.
2) Lista osób popierających komitet musi zawierać imię i nazwisko, klasę
i własnoręczny podpis ucznia popierającego komitet wyborczy,
3) Wzory wymaganych dokumentów stanowią załącznik do regulaminu.
8. Uczeń może złożyć tylko jeden podpis na jednej liście, tzn. może popierać tylko jeden
kandydata.
9. Kampania wyborcza odbywa się w I semestrze roku szkolnego zgodnie z kalendarzem
szkolnym.

10. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą tylko na terenie szkoły i tylko podczas
przerw.
11. Wyjątek stanowi debata kandydatów na przewodniczących, która odbywa się
w ostatnim dniu poprzedzającym głosowanie.
12. Komisję Wyborczą stanowi ustępujące Prezydium SU.
13. Komisja Wyborcza czuwa nad poprawnym przebiegiem wyborów i kampanii.
14. Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów.
15. Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego SU są tajne, równe,
bezpośrednie i powszechne.
16. Wybory odbywają się po kampanii wyborczej w wyznaczonym dniu zgodnie
z kalendarzem szkolnym na dany rok szkolny. 17. Szczegółowy regulamin oddawania
głosów. 1) Uczeń oddaje swój głos tylko na jednego kandydata przez postawienie
znaku x przy jego nazwisku.
2) Komisja Wyborcza zlicza głosy i ogłasza wyniki w ciągu pięciu dni roboczych po
zakończeniu wyborów.
18. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów.
19. Aby wybory były ważne, musi w nich wziąć udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby
uczniów II LO i SP 53.
20. W przypadku startu jednego komitetu przeprowadza się wybory w których uczniowie
wypowiadają się “TAK” lub “NIE” na temat tego komitetu. Wybory uznaje się za
rozstrzygnięte , gdy liczba głosów “TAK” przewyższa liczbę głosów “NIE”
21. W przypadku nieuzyskania przez któregoś z kandydatów ponad 50% głosów
przeprowadza się II turę, w której biorą udział dwaj kandydaci z największą liczbą
głosów.
22. W dniu ogłoszenia wyników wyborów Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący
składają przysięgę: "Przysięgam (lub ślubuję) uroczyście urząd Przewodniczącego
(Wiceprzewodniczącego) Samorządu Uczniowskiego wiernie sprawować oraz Statutu
Szkolnego dochować, strzec i bronić ze wszystkich swych sił".
Rozdział II: Pozostali członkowie Prezydium
23. W ciągu pięciu dni roboczych po zaprzysiężeniu Przewodniczący SU wybiera oraz
ogłasza społeczności szkolnej pozostałych członków Prezydium. Są to: 1) SekretarzSkarbnik
2) Dwóch Sekretarzy-Członków
24. Wymagania na członków Prezydium są takie same jak dla Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego z wyjątkiem wymogu 40 podpisów.
Rozdział III: Sytuacje kryzysowe
25. W przypadku:
1)niezgłoszenia się żadnego komitetu do wyborów,
2)nierozstrzygnięcia wyborów
3)rezygnacji Przewodniczącego i/lub Wiceprzewodniczącego

nowi Przewodniczący i/lub Wiceprzewodniczący są wybierani przez Zgromadzenie
Klas.
26. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, urząd ten obejmuje dotychczasowy
Wiceprzewodniczący oraz przedstawia Zgromadzeniu Klas kandydata na nowego
Wiceprzewodniczącego.
27. W przypadku rezygnacji Wiceprzewodniczącego, Przewodniczący przedstawia
Zgromadzeniu Klas kandydata na Wiceprzewodniczącego.
28. W skład Zgromadzenia Klas wchodzą trzyosobowe delegacje klas II LO/ SP 53
z Przewodniczącym Samorządu Klasowego na czele.

