
REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
PUBLICZNEGO SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W 

KRAKOWIE 
 

Rozdział 1 
Postanowienia Ogólne 

 
§1 
 

1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu jest Ustawa z dn. 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami) oraz Statut 
Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. 
2. Regulamin Wyborów Do Samorządu Uczniowskiego Publicznego Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie, określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów na członków 
Samorządu Uczniowskiego, a także kampanii wyborczej. 
3. Ilekroć w regulaminie mówi się o Szkole, należy przez to rozumieć Publiczne Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. 
 

§2 
 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ZSS, zarządza wybory i wyznacza ich datę. 
2. Zarządzenie Zarządu Samorządu Uczniowskiego podaje się do wiadomości uczniów 
Szkoły w zwyczajowo przyjęty sposób. 
 

§3 
 

Kadencja Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna się od dnia ogłoszenia wyników, 
jednak nie później niż z dniem 14 października i trwa 1 rok. W przypadku złożenia skarg 
na ważność wyborów, od dnia uznania ich ważności. 
 

§4 
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, bezpośrednie oraz 
przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 
 

Rozdział 2 
Prawa Wyborcze 

 
§5 
 

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Publicznego Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach ucznia. 
 

§6 
 

1. Bierne prawo wyborcze do Samorządu Uczniowskiego Publicznego Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie przysługuje wszystkim uczniom Szkoły, którzy w poprzednim roku 
nauki szkolnej otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz nie otrzymali kar 
statutowych (z zastrzeżeniem ust. 2). 
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje uczniom klas 4 Publicznego Salezjańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego. 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 3 
Komisja Wyborcza 

 
§7 
 

1. Wybory przeprowadzane są przez Szkolną Komisję Wyborczą, zwaną dalej SKW 
2. SKW składa się z co najmniej trzech osób, w tym minimum dwóch przedstawicieli 
obecnego Samorządu Uczniowskiego oraz jeden przedstawiciel Społeczności 
Uczniowskiej. 
 

§8 
 

Do zadań SKW należą: 
1. prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie głosowania; 
2. otwarcie i zamknięcie głosowania; 
3. informowanie uczniów o zasadach głosowania; 
4. zliczenie głosów i sporządzenie protokołu po zamknięciu głosowania; 
5. przekazanie wyników głosowania do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

 
 

Rozdział 4 
Zgłaszanie kandydatów na członków Samorządu Uczniowskiego 

 
§9 
 

Kandydatury na członków Samorządu Uczniowskiego mają formę zgłoszeń 
 grupowych. 
 

§10 
 

Kandydatura grupowa obejmuje zgłoszenie partii, w której skład wchodzi maksymalnie 4 
uczniów posiadających bierne prawo wyborcze. 
 

§11 
 

Kandydatury na członków Samorządu Uczniowskiego zgłaszane są w formie pisemnej 
do obecnego Samorządu Uczniowskiego nie później niż 14 dni przed datą wyborów. 
 
 

§12 
 

1. Zgłoszenie kandydatury grupowej, w formie pisemnej, powinno zawierać: 
a. nazwę partii; 
a. imiona i nazwiska kandydatów; 
b. klasy, do której uczęszczają kandydaci; 
c. oświadczenie wychowawcy klasy kandydatów (osobno od każdego kandydata); 
d. datę i podpisy wszystkich kandydatów. 
 

§13 
 

Zgłoszenia Kandydatów niezgodne z §12 ust.1, a także dostarczone po 
terminie uznana są za nieważne. 
 
 
 
 
 



Rozdział 5 
Kampania Wyborcza 

 
§14 

 
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z następującym dniem nauki szkolnej po 
zakończeniu przyjmowania kandydatur na członków Samorządu Uczniowskiego. 
2. W okresie kampanii wyborczej można prowadzić agitację wyborczą w zwyczajowo 
przyjęty sposób. 
3. Zabronione są wszelkie formy prowadzenia agitacji wyborczej w dniu wyborów. 
4. Złamanie ust. 3 grozi wykluczeniem Kandydata z wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego. 
 
 

Rozdział 6 
Debata Wyborcza 

 
§15 

 
1. Na minimum 3 dni przed ustaloną datą wyborów przeprowadzona zostanie debata 
wyborcza. 
2. Organizatorem debaty jest obecny Samorząd Uczniowski. 
 

§16 
 

1. W debacie biorą udział wszyscy zgłoszeni Kandydaci na członków Samorządu 
Uczniowskiego Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. 
2. Każda klasa zobowiązana jest do uczestnictwa w debacie za pośrednictwem maksimum dwóch 
wybranych Reprezentantów. 
3. Szczegółowe zasady prowadzenia debaty określa Przewodniczący SU w porozumieniu z 
dyrektorem oraz opiekunami SU. 

 
 

Rozdział 7 
Przebieg głosowania 

 
§17 

 
Głosowanie odbywa się w miejscach podanych do publicznej wiadomości i ustalonych 
przez Samorząd Uczniowski we współpracy z SKW. 
 

§18 
 

Dopuszczalne jest przeprowadzenie głosowania poza budynkiem Szkoły. W tym 
przypadku członkami SKW zostają wybrani z odpowiednim wyprzedzeniem nauczyciele 
 

§19 
 

1. Głosowania nie można przerywać z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W nadzwyczajnych okolicznościach SKW ma prawo uchwalić przerwanie lub 
przedłużenie głosowania. 
3. Głosowanie może odbywać się w formie zdalnej. 
 

§20 
 

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania lub też przy użyciu formularzy online. 
2. W przypadku glosowania online, uczniowie korzystają z platformy Teams.  



 
§21 

 
1. Przed rozpoczęciem głosowania SKW ma obowiązek sprawdzić, czy urna jest pusta, 
a następnie ją zamknąć i opieczętować. 
2. Urna nie może zostać otwarta po opieczętowaniu aż do zakończenia wyborów. 
3. Od chwili rozpoczęcia wyborów aż do ich zakończenia przy urnie przez cały czas musi 
przebywać co najmniej trzech członków SKW. 
4. W momencie zliczania głosów oraz pisania protokołu przy urnie muszą przebywać 
wszyscy członkowie SKW. 
 

§22 
 

1.Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest zobowiązany do okazania SKW ważnej 
legitymacji uczniowskiej potwierdzającej jego tożsamość i status ucznia Publicznego 
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz złożenia podpisu na liście wyborczej. 
2. W przypadku głosowania online, każdy z uczniów loguje się do systemu z wykorzystaniem 
swojego konta Microsoft 365. 

 
 

Rozdział 8 
Sposób głosowania 

 
§23 

 
1. Wyborca głosuje na wybranego kandydata, stawiając znak „X” na karcie przy nazwisku 
kandydata. 
2. Wyborca może zagłosować tylko na jednego kandydata. 
 

§24 
 

1. Głos uznaje się za nieważny, gdy: 
a. na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata został postawiony inny znak 
niż „X”; 
b. znak „X” został postawiony w innym miejscu niż wyznaczona do tego kratka; 
c. na karcie do głosowania przy nazwisku żadnego z kandydatów nie został 
postawiony znak „X”. 
2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub umieszczenie innych 
zapisków nie powoduje nieważności głosów, jeśli zostały spełnione wymagania z § 23 i nie 
zaistniała żadna z przesłanek z ust.1. 
 

 
 

Rozdział 9 
Ustalenie wyników głosowania 

 
§25 

 
1. Niezwłocznie po zamknięciu głosowania SKW przystępuje do zliczenia głosów 
i porządzenia odpowiedniego protokołu. 
2. SKW jest zobowiązana do jak najszybszego przekazania protokołu wraz ze zliczonymi 
głosami do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego od czasu zakończenia prac 
komisji. 
3. Obecny Samorząd Uczniowski sumuje wyniki wyborów poszczególnych kandydatów ze 
wszystkich lokali wyborczych, a następnie sporządza odpowiedni protokół oraz 
przekazuje go do wiadomości publicznej nie później niż 24 godziny od momentu 
otrzymania wszystkich protokołów. 



 
 

Rozdział 10 
Postanowienia końcowe 

 
 

1. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunami Samorządu oraz Dyrekcją 
Szkoły.  
2. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego uchwalenia. 


