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Rozdział I 

Przepisy wprowadzające 

§1. 

Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów na stanowisko Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

§2. 

Ilekroć w poniższej uchwale stosuje się określenia: 

1. Wybory – rozumie się przez to wybory zarówno na Przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

2. Szkoła – rozumie się przez to Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie  

(ZSO w Głogowie) 

3. Liceum – rozumie się przez to I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie 

4. Gimnazjum – rozumie się przez to Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie 

5. Oddział – rozumie się przez to grupę uczniów pobierających naukę w tej samej klasie 

6. Dyrektor – rozumie się przez to Dyrektora ZSO w Głogowie 

7. Wicedyrektor – rozumie się przez to Wicedyrektora ZSO w Głogowie 

8. Nauczyciel – nauczyciel uczący Gimnazjum lub Liceum 

9. Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

10. Przewodniczący – rozumie się przez to Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

11. Rzecznik – rozumie się przez to Rzecznika Praw Ucznia 

12. Komisja wyborcza – rozumie się przez to komisję skrutacyjno – wyborczą 

13. Opiekun – rozumie się przez to Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

14. Sekretarz – rozumie się przez to Sekretarza Samorządu Uczniowskiego 

Rozdział II 

Przepisy ogóle 

§3. 

1. Wybory na stanowisko Przewodniczącego, Rzecznika i Opiekuna odbywają się  

w grudniu lub styczniu każdego nowego roku kalendarzowego. 

2. Wybory odbywają się nie później, niż na pięć dni przed końcem stycznia każdego 

nowego roku kalendarzowego.  

§4. 

Wybory są tajne, równe, powszechne i bezpośrednie 
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§5. 

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły. 

§6. 

1. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Przewodniczącego i Rzecznika przysługuje 

uczniom klas pierwszych i drugich Liceum oraz wszystkim uczniom Gimnazjum. 

2. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Opiekuna przysługuje wszystkim 

nauczycielom. 

§7. 

1. Głosować można wyłącznie samodzielnie.  

2. Nie ma możliwości ustanowienia pełnomocnika lub głosowania korespondencyjnego. 

§8. 

1. Termin wyborów zostaje ogłoszony i podany do publicznej wiadomości przez 

Prezydium, na co najmniej dwa tygodnie przed dniem wyborów. 

2. Przy ustalaniu terminu wyborów stosuje się przepis §9. 

§9. 

Wybory mogą odbyć się jedynie w dniu, w którym wszystkie oddziały są obecne w szkole. 

§10. 

1. Kandydat na Przewodniczącego lub Rzecznika powinien cechować się wysoka kulturą 

osobistą i mieć co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

2. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba z klasy pierwszej Liceum, jako wiążącą ocenę 

z zachowania uznaje się ocenę ze świadectwa ukończenia gimnazjum. 

3. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba z klasy pierwszej Gimnazjum, jako wiążącą 

ocenę z zachowania uznaje się ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 

§11. 

Kandydaci na Rzecznika w dniu zgłoszenia swojej kandydatury, zobowiązani są do 

poświadczenia w obecności Sekretarza, że zapoznali się z ,,Prawami i obowiązkami Rzecznika 

Praw Ucznia”. 
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Rozdział III 

Komisja wyborcza 

§12. 

Komisja wyborcza składa się z trzech, pięciu lub siedmiu członków. 

§13. 

1. Członkowie komisji wyborczej powoływani są przez Zarząd. 

2. W komisji wyborczej nie mogą zasiadać nauczyciele i pracownicy szkoły, niebędący 

nauczycielami. 

§14. 

Do zasiadania w komisji wyborczej uprawniony jest jeden członek komitetu wyborczego 

każdego kandydata. 

§15. 

1. Komisja wyborcza zbiera od kandydatów zgłoszenia kandydatury. 

2. Zgłoszenia kandydatury dokonuje się pisemnie dla celów dowodowych.  

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Zgłoszenie kandydatury w innej formie niż w formie pisemnej traktowane jest, jako 

zgłoszenie ważne, jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydat uzupełni 

je o zgłoszenie w formie pisemnej 

§16. 

Uczniowie wchodzący w skład komisji wyborczej nie kandydują w wyborach. 

§17. 

1. Jeśli członkiem komisji wyborczej został członek Prezydium, z mocy uchwały zostaje 

on wyłączony ze składu Prezydium na czas podejmowania przez nie wszelkich decyzji 

dotyczących wyborów. 

2. Przepis ust. 1 nie stoi w sprzeczności z wykonywaniem przez członka komisji będącego 

członkiem Prezydium zadań i podejmowaniem decyzji, niezwiązanych z wyborami. 

§18. 

1. Komisja wyborcza ogłasza termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń najpóźniej na  

7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów. 

2. Zgłoszenia, które wpłynęły po zamknięciu terminu ich przyjmowania, są bezskuteczne. 
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§19. 

1. Po zamknięciu terminu przyjmowania zgłoszeń, komisja wyborcza publikuje oficjalną 

listę kandydatów. 

2. Listę kandydatów publikuje się w sposób umożliwiający wszystkim uczniom szkoły 

zapoznanie się z nią. 

3. Komisja ma obowiązek sporządzenia papierowej listy kandydatów i wywieszenia jej  

w widocznym miejscu w szkole. 

§20. 

1. Komisja wyborcza na dzień przed dniem wyborów przygotowuje karty do głosowania 

i listy wyborcze. 

2. Karty do głosowania zawierają imiona i nazwiska kandydatów spisane w porządku 

alfabetycznym. 

3. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią szkoły. 

4. Na kartach do głosowania zamieszcza się instrukcję głosowania wraz z objaśnieniem, 

kiedy oddany głos jest ważny. 

5. Ilość kart do głosowania ustala się na podstawie wzoru: 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑜 𝑔ł𝑜𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 = 1,05 × 𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑤𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑜 𝑔ł𝑜𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 

przy czym otrzymany wynik zaokrągla się do jedności w górę 

6. Sporządza się odrębne karty do głosowania na urząd Przewodniczącego, Rzecznika  

i Opiekuna. 

§21. 

1. Komisja wyborcza najpóźniej na trzy dni przed dniem wyborów ustala godziny otwarcia 

i lokalizację lokalu wyborczego. 

2. Godziny otwarcia oraz lokalizacja lokalu wyborczego powinny umożliwiać wszystkim 

zainteresowanym udziałem w wyborach możliwość oddania głosu. 

3. Lokal wyborczy otwarty jest nie krócej, niż trzy godziny chyba, że zastosowanie ma 

§46. 

§22. 

Komisja wyborcza ma obowiązek wyraźnego oznaczenia drogi do, jak i samego lokalu 

wyborczego. 
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Rozdział IV 

Kampania wyborcza 

§23. 

Kampania wyborcza rozpoczyna się na dzień następny po zamknięciu terminu zgłaszania 

kandydatur, jednak nie później, niż na trzy dni przed ciszą wyborczą 

§24. 

Kampania wyborcza nie powinna przebiegać w atmosferze wrogości i personalnych pomówień. 

§25. 

1. W czasie trwania kampanii wyborczej organizuje się debatę z udziałem wszystkich 

kandydatów. 

2. Organizuje się odrębne debaty dla kandydatów na urząd Przewodniczącego i Rzecznika. 

3. Na debacie mają obowiązek stawić się wszystkie samorządy klasowe. 

4. Niedopełnienie przez samorządy klasowe obowiązku wynikającego z ust. 3, 

przewodniczący komisji wyborczej zobowiązany jest zgłosić wychowawcy klasy, która 

tego obowiązku nie dopełniła. 

5. Samorządy klasowe są zobowiązane do rzetelnego przekazania klasom relacji z debaty. 

6. Nauczyciele powinni umożliwić samorządom klasowym i kandydatom udział  

w debacie. 

§26. 

1. W dniu poprzedzającym dzień wyborów i w dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza.  

2. W czasie trwania ciszy wyborczej obowiązuje zakaz jakichkolwiek działalności pro- 

lub anty- wyborczych. 

3. Wszelkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej zgłasza się komisji wyborczej  

i Dyrektorowi. 

a. Po zasięgnięciu opinii od Prezydium, komisja wyborcza i Dyrektor stwierdzają, 

czy doszło do naruszenia ciszy wyborczej. 

b. Jeśli komisja wyborcza i Dyrektor stwierdzą naruszenie ciszy wyborczej, stosuje 

się sankcję kreśloną w §87. Decyzja następuje w drodze głosowania 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

4. Od w/w. decyzji nie przysługuje odwołanie. 
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Rozdział V 

Komitety wyborcze 

§27. 

Każdy kandydat, którego zgłoszenie kandydatury zostało przyjęte przez przewodniczącego 

komisji wyborczej, ma prawo utworzyć własny komitet wyborczy. 

§28. 

Komitet nie może składać się z więcej niż sześciu osób. 

§29. 

Komitet wyborczy organizuje kampanię wyborczą kandydata. 

§30. 

1. Każdy kandydat ma prawo przedstawić swojego męża zaufania. 

2. Mąż zaufania pełni funkcję obserwatora prac komisji wyborczej. 

3. Mąż zaufania ma prawo do wpisów w protokole. 

4. Mąż zaufania może brać udział w procesie liczenia głosów. 

§31. 

1. Mąż zaufania nie może utrudniać pracy komisji wyborczej. 

2. W przypadku utrudniania prac komisji wyborczej, mąż zaufania może zostać usunięty 

z lokalu na drodze uchwały podjętej przez komisję, kwalifikowaną większością 2/3 

głosów. 

3. Od uchwały komisji wyborczej mężowi zaufania przysługuje odwołanie do Dyrektora. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w trybie natychmiastowym, zasięgając opinii komisji 

wyborczej. Od postanowienia Dyrektora mężowi zaufania nie przysługuje odwołanie. 

Rozdział VI 

Przygotowanie lokalu wyborczego 

§32. 

Na co najmniej godzinę przez ustaloną uprzednio godziną otwarcia komisja wyborcza 

przygotowuje lokal wyborczy. 

§33. 

Konstrukcja lokalu wyborczego musi dawać wyborcy możliwość oddania głosu w tajności. 
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§34. 

1. W centralnym punkcie lokalu wyborczego w miejscu widocznym dla komisji wyborczej 

umiejscawia się urnę wyborczą.  

2. Urna podlega sprawdzeniu, czy nie zawiera w sobie elementów mogących uszkodzić 

karty do głosowania. 

3. Urnę oplombowuje się w obecności wszystkich członków komisji,  

a godzinę zaplombowania protokołuje się. 

§35. 

Jedyny klucz do lokalu wyborczego posiada komisja wyborcza. 

§36. 

1. Komisja wyborcza przelicza wszystkie karty do głosowania, celem sprawdzenia 

zgodności liczby kart z liczbą wydrukowaną pierwotnie. 

2. Ewentualne rozbieżności protokołuje się i jeśli zachodzi potrzeba, uzupełnia się karty 

do głosowania. 

§37. 

1. Komisja wyborcza ma prawo ustalić porządek głosowania dotyczący kolejności 

głosowania poprzez poszczególne oddziały, celem uniknięcia nieładu. 

2. Stosowną decyzję wraz z porządkiem głosowania protokołuje się i podaje do 

wiadomości społeczności szkolnej, na co najmniej pół godziny przed otwarciem lokalu 

wyborczego. 

Rozdział VII 

Przebieg głosowania 

§38. 

Lokal wyborczy otwiera się o godzinie ustalonej przez komisję wyborczą w drodze 

postępowania określonego w §21. 

§39. 

Członkowie komisji wyborczej w trakcie trwania głosowania mają prawo opuścić lokal 

wyborczy jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą pozostałych członków komisji. 
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§40. 

Komisja wyborcza w czasie trwania głosowania jest zobowiązana do utrzymania ładu  

i porządku w lokalu wyborczym. 

§41. 

Każdy uprawniony do głosowania poświadcza odbiór karty do głosowania własnoręcznym 

podpisem w spisie wyborców. 

§42. 

Głosować można na jednego kandydata. 

§43. 

1. Wyborca stawia znak X (tj. dwie, przecinające się wewnątrz kratki linie, 

niewykraczające poza krańce kratki na dalej niż dwa centymetry i niezakrawające  

o wnętrze pola przy nazwisku innego kandydata) w polu przy nazwisku kandydata, na 

którego głosuje. 

2. Wszelkie inne zaznaczenie, niż wymienione w pkt. 1 traktowane jest, jako głos 

nieważny. 

3. Głos uznawany jest za nieważny, jeśli został oddany na więcej niż jednego kandydata, 

nie został oddany na żadnego z kandydatów lub karta do głosowania jest przedarta. 

§44. 

Wszelkie decyzje związane z dalszym przebiegiem głosowania, które nie zostały unormowane, 

a wymagają podjęcia, podejmowane są przez komisję wyborczą większością głosów. 

§45. 

Komisja ma obowiązek reagować na wszelkie zauważone próby wyniesienia pobranych kart 

do głosowania z lokalu wyborczego. 

§46. 

Zamknięcie lokalu wyborczego przed ustaloną uprzednio godziną jest możliwe jedynie  

w przypadku, gdy wszyscy uprawnieni do głosowania złożyli podpis  

w spisie wyborców. 
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Rozdział VIII 

Przerwanie głosowania 

§47. 

Z uzasadnionych przyczyn głosowanie może zostać przerwane. Decyzję o przerwaniu 

głosowania i tymczasowym zamknięciu lokalu wyborczego podejmuje komisja wyborcza 

większością głosów. 

§48. 

Obwieszczenie o przerwaniu głosowania umieszcza się na drzwiach lokalu wyborczego oraz  

w innym, ogólnie dostępnym miejscu. 

§49. 

Jeśli przerwa w głosowaniu trwała dłużej, niż dwadzieścia minut, godziny otwarcia lokalu 

wyborczego wydłużone zostają o czas nie krótszy, niż długość trwania przerwy w głosowaniu. 

Godzina zamknięcia lokalu wyborczego nie może jednak być sprzeczna z treścią §21 ust. 3. 

§50. 

1. Jeśli zdarzenie, które było powodem przerwania głosowania uniemożliwiło 

funkcjonowanie lokalu wyborczego na dłużej niż godzinę, a zaistniało na co najmniej 

godzinę przed ustalonym zamknięciem lokalu wyborczego, lokal wyborczy otwarty 

zostaje w dniu kolejnym. 

2. Godziną otwarcia lokalu wyborczego w dniu kolejnym jest godzina jego otwarcia  

z pierwszego dnia głosowania. 

3. Godzinę zamknięcia lokalu wyborczego w dniu kolejnym ustala się proporcjonalnie do 

długości przerwy z pierwszego dnia głosowania. 

§51. 

W przypadku przerwania głosowania i ponownego otwarcia lokalu wyborczego w dniu 

kolejnym, komisja wyborcza jest zobowiązana do należytego zabezpieczenia urny wyborczej 

oraz wszystkich dokumentów wyborczych. 

Rozdział IX 

Ustalenie wyników wyborów i ich publikacja 

§52. 

1. Po zamknięciu lokalu wyborczego dokonuje się komisyjnego sprawdzenia urny 

wyborczej, zerwania plomb, otwarcia urny i wysypania kart do głosowania. 
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2. Wszystkie powyższe czynności protokołuje się. 

§53. 

1. Karty do głosowania przelicza się w celu ustalenia, czy liczba kart wydanych wg spisu 

wyborców zgadza się z liczbą kart w urnie wyborczej. 

2. Jeśli liczba kart z liczbą podpisów nie jest zgodna pomimo trzykrotnego sprawdzenia, 

fakt ten protokołuje się oraz oblicza różnicę. 

3. Jeśli liczba kart wyjętych z urny jest większa, niż liczba podpisów złożonych w spisie 

wyborców, komisja zobowiązana jest do ustalenia przyczyn takiego stanu i jego 

zaprotokołowania. 

4. Znaczna niespójność w ilości kart wyjętych z urny i liczbą podpisów złożonych w spisie 

wyborców, może być podstawą do unieważnienia wyników wyborów, w trybie 

przewidzianym w rozdz. X. 

§54. 

1. Ustala się liczbę głosów oddaną na każdego kandydata. 

2. Po ustaleniu dokonuje się ponownego przeliczenia liczby głosów, celem sprawdzenia 

poprawności obliczeń. 

3. W czasie obliczania wyników wyborów, członkowie komisji wyborczej mogą 

posługiwać się jedynie ołówkami. Wszelkie inne materiały są zabronione. 

§55. 

Kandydat, który zdobył co najmniej 51% głosów ważnych w wyborach na Przewodniczącego, 

Rzecznika i Opiekuna, wygrywa je. 

§56. 

1. Protokół z przeprowadzonych wyborów publikuje się natychmiast po zliczeniu głosów 

oraz zamknięciu protokołu. 

2. Z uzasadnionych powodów, w tym wszczęcia procedur opisanych w rozdz. X lub XI, 

publikacja protokołu może odbyć się w terminie siedmiu dni od dnia wyborów. 

3. Do czasu opublikowania protokołu komisja wyborcza objęta jest tajemnicą wyborczą. 

4. Komisja wyborcza decyzję o opóźnieniu publikacji protokołu wyborczego podejmuje 

kwalifikowaną większością 2/3. 
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§57. 

1. Jeśli w wyniku głosowania żaden z kandydatów w wyborach na Przewodniczącego, 

Rzecznika lub Opiekuna nie uzyska wymaganej większości, siódmego dnia po 

pierwszym głosowaniu Prezydium zarządza drugie głosowanie. 

2. Jeśli dzień przypadający na termin drugiego głosowania przypada na dzień wolny od 

zajęć dydaktycznych, Prezydium ustala termin drugiego głosowania na nie później, niż 

28 dni po pierwszym głosowaniu. 

§58. 

1. W ponownym głosowaniu udział bierze dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami 

osiągniętymi w pierwszym głosowaniu. 

2. Dla ustalenia wyników drugiego głosowania stosuje się analogicznie przepisy 

dotyczące ustalania wyników pierwszego głosowania. 

§59. 

Skład komisji wyborczej na drugie głosowanie może ulec zmianie. 

§60. 

Po przeprowadzeniu drugiego głosowania komisja zdejmuje protokół z pierwszego głosowania, 

a w jego miejsce umieszcza protokół z drugiego głosowania. 

Rozdział X 

Unieważnienie wyniku wyborów 

§61. 

Wyniki wyborów mogą zostać unieważnione tylko, gdy istnieją przesłanki do stwierdzenia 

poważnego naruszenia zasad wyborów i procedury głosowania. Katalog przesłanek jest 

zamknięty i zawarty w §63. 

§62. 

Unieważnienie wyniku wyborów może dotyczyć wszystkich stanowisk, na które wybory były 

przeprowadzane, na część z nich lub na jedno. 

§63. 

Przesłanki stanowiące podstawę do unieważnienia wyników wyborów: 

1. Nielegalne przeprowadzenie wyborów 

2. Sporządzanie listy kandydujących lub głosujących z pominięciem uprawnionych lub 
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wpisaniem nieuprawnionych 

3. Używanie podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub 

głosujących 

4. Niedochowanie wymaganych terminów i formy przy ogłaszaniu terminu przyjmowania 

kandydatur, terminu i wyniku wyborów, lokalizacji lokalu wyborczego 

5. Objęcie funkcji członka komisji wyborczej przez kandydata  

6. Zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie, przerobienie lub podrobienie protokołu lub innego 

dokumentu wyborczego 

7. Dopuszczenie się nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów 

8. Przeszkodzenie za pomocą przemocy, groźby lub podstępu w: 

a. swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania 

b. głosowaniu lub obliczaniu głosów 

c. sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych 

d. innym pracom komisji wyborczej 

9. Wywieranie wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmuszenie jej do 

głosowania lub powstrzymanie jej od głosowania 

10. Przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo takiej korzyści zażądanie za 

głosowanie w określony sposób 

11. Udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby 

skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób 

12. Naruszanie przepisów o tajności głosowania, wbrew woli głosującego i zapoznanie się z 

treścią jego głosu 

13. Udzielenie korzyści majątkowej jednego komitetu innemu komitetowi wyborczemu 

14. Oddanie więcej niż jednego głosu przez wyborcę 

15. Znaczna niespójność w ilości kart wyjętych z urny i liczbą podpisów złożonych w spisie 

wyborców 

a. przez znaczną niespójność należy rozumieć różnicę co najmniej 40 głosów 

16. Różnica pomiędzy większą ilością kart do głosowania wyjętych z urny, a liczbą podpisów, 

która po obliczeniu głosów oddanych na kandydatów jest równa różnicy głosów pomiędzy 

pierwszym, a drugim lub drugim a trzecim wynikiem 

§64. 

Prawo do złożenia wniosku o unieważnienie wyników wyborów przysługuje wyłącznie komisji 

wyborczej. 
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§65. 

Jeśli komisja wyborcza decyzją podjętą większością głosów uzna, iż zaistniała przesłanka 

wypełnia znamiona określone w §61 i §63, zwraca się z wnioskiem o unieważnienie wyników 

wyborów do Dyrektora. 

§66. 

1. Rozpoznanie wniosku komisji wyborczej następuje niezwłocznie po zamknięciu lokalu 

wyborczego. 

2. Komisja wyborcza może określić przedmiotowość wniosku, jako rażąco naruszającą zasady 

wyborów i procedury głosowania. W takim przypadku ogłasza się przerwę  

w godzinach otwarcia lokalu wyborczego, a wniosek rozpoznaje się natychmiast po jego 

dostarczeniu Dyrektorowi. 

3. Wniosek musi zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności i określać 

podstawę prawną do jego złożenia. 

§67. 

W przypadku unieważnienia wyniku wyborów stosuje się odpowiednio przepisy rozdz. II-IX. 

Dział pierwszy 

Procedowanie nad wnioskiem komisji wyborczej o unieważnienie wyników wyborów 

§68. 

1. W procedowaniu nad wnioskiem obligatoryjnie biorą udział: 

a. Dyrektor 

b. Komisja wyborcza 

c. Prezydium 

W procedowaniu nad wnioskiem fakultatywnie może brać udział Wicedyrektor i Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 

§69. 

Rozpoznanie wniosku rozpoczyna się od jego odczytania i uzasadnienia przez 

przewodniczącego komisji wyborczej. Wymagane jest przedstawienie podstawy prawnej dla 

składanego wniosku pod rygorem nieważności. 

§70. 

1. Rozstrzygnięcie wniosku zapada kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

2. Wszyscy uczestniczący w rozpoznawaniu wniosku mają prawo do głosowania. 
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3. Przyjęcie wniosku skutkuje unieważnieniem wyniku wyborów. 

4. Odrzucenie wniosku nie wywołuje żadnych skutków prawnych złożonego wniosku. 

§71. 

Rozpoznanie wniosku jest ostateczne. Nie przysługuje od niego odwołanie. 

§72. 

Informację o unieważnieniu wyniku wyborów podaje się do publicznej wiadomości w formie 

obwieszczenia dołączonego do protokołu. 

Rozdział XI 

Protest wyborczy 

§73. 

Do wniesienia protestu wyborczego uprawniony jest każdy uczeń, nauczyciel i pracownik 

szkoły, niebędący nauczycielem, w którego ocenie doszło do poważnego naruszenia zasad 

wyborów i procedury głosowania. 

§74. 

Protest wyborczy w formie pisemnej pod rygorem nieważności wnosi się do przewodniczącego 

komisji wyborczej w terminie trzech dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu wyborów. 

§75. 

Protest wyborczy musi być umotywowany i poparty powodem, dla którego został wniesiony. 

Musi ona także wypełniać choć jedną przesłankę określoną w §63. 

§76. 

1. Wstępne rozpoznanie protestu wyborczego przeprowadza komisja wyborcza  

w drodze głosowania nad uznaniem protestu wyborczego za zasadny większością 

głosów. Na czas wstępnego rozpoznawania protestu wyborczego komisja wyborcza 

ogłasza przerwę w godzinach otwarcia lokalu wyborczego. 

2. Jeśli komisja wyborcza w drodze głosowania uzna protest wyborczy za zasadny, 

przewodniczący komisji wyborczej kieruje go do dalszego rozpoznania. 

3. Jeśli komisja wyborcza nie uzna protestu wyborczego za zasadny, pozostawia się go 

bez dalszego rozpoznania. 
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§77. 

Osoba składająca protest wyborczy ma prawo do jego wycofania do czasu rozpoczęcia jego 

dalszego rozpoznawania. 

 

Dział pierwszy 

Dalsze rozpoznawanie protestu wyborczego 

§78. 

Dla dalszego rozpoznawania protestu wyborczego stosuje się przepisy zawarte w rozdz. X, dz. 

pierwszy, z uwzględnieniem przepisów niniejszego działu. 

§79. 

W dalszym rozpoznawaniu protestu wyborczego, oprócz osób wymienionych w §68, ma prawo 

brać udział także osoba składająca protest. Nie ma ona jednak prawa do głosowania w myśl 

§70 ust. 2. 

Dział drugi 

Odwołanie od nieuznania zasadności protestu wyborczego przez komisję wyborczą 

§80. 

1. Od nieuznania zasadności protestu wyborczego przysługuje odwołanie. Odwołanie 

składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności do przewodniczącego komisji 

wyborczej w terminie pół godziny od chwili otrzymania zawiadomienia o nieuznaniu 

zasadności protestu wyborczego. 

2. Prawo do odwołania nie przysługuje osobie składającej protest wyborczy w przypadku, 

gdy we wstępnym rozpoznaniu protestu wyborczego wszyscy członkowie komisji 

wyborczej zagłosowali przeciwko uznaniu protestu wyborczego za zasadny. 

§81. 

Odwołanie rozpatruje wspólnie komisja wyborcza, Prezydium i Opiekun. W postępowaniu 

odwoławczym ma prawo brać udział osoba składająca protest. Nie ma ona jednak prawa do 

głosowania nad jego rozpatrzeniem. Na czas rozpatrywania odwołania komisja wyborcza 

ogłasza przerwę w godzinach otwarcia lokalu wyborczego. 

§82. 

Procedowanie nad odwołaniem od decyzji komisji wyborczej odbywa się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 
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§83. 

W postępowaniu odwoławczym przewodniczący komisji wyborczej przedstawia protest 

wyborczy oraz stanowisko komisji wyborczej wraz z umotywowanym powodem odrzucenia 

protestu wyborczego. 

§84. 

1. Po dyskusji nad odwołaniem, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

przeprowadza głosowanie nad uznaniem odwołania za zasadne. 

2. Odwołanie zostaje rozpoznane pozytywnie, jeśli liczba głosów za uznaniem go za 

zasadne jest większa lub równa liczbie głosów przeciw. 

3. Odwołanie zostaje rozpoznane negatywnie, jeśli liczba głosów przeciwko uznaniu go 

za zasadne jest większa od liczby głosów za. 

§85. 

W przypadku uznania odwołania za zasadne, protest wyborczy kieruje się do dalszego 

rozpoznania w trybie dz. pierwszego niniejszego rozdz.. 

§86. 

W przypadku nieuznania odwołania za zasadne, protest wyborczy nie wywołuje dalszych 

skutków prawnych. 

Rozdział XII 

Przepisy karne 

§87. 

1. Kto łamie zakaz określony w §26 Pkt. 2, podlega karze pozbawienia czynnego  

i biernego prawa wyborczego na okres nie dłuższy, niż 1 rok. 

2. Pozbawienie czynnego prawa wyborczego skutkuje skreśleniem z listy spisu wyborców 

uprawnionych do głosowania w trybie natychmiastowym. 

3. Pozbawienie biernego prawa wyborczego, skutkuje skreśleniem z listy kandydatów lub 

nieprzyjęciem przez komisję wyborczą zgłoszenia od kandydata. 

§88. 

1. Jeśli kandydat zataił istnienie faktu, który jest sprzeczny z treścią §10, podlega karze 

określonej w §87. 
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2. Jeśli zatajenie zostało ujawnione w chwili, w której kandydat został wybrany na 

stanowisko Przewodniczącego lub Rzecznika, jego kadencja ulega skróceniu przez 

Dyrektora na wniosek komisji wyborczej. 

§89. 

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z §11 skutkuje bezskutecznością zgłoszenia 

kandydatury. Kandydat ma prawo do uzupełnienia zgłoszenia o poświadczenie zapoznania się 

z ,,Prawami i obowiązkami Rzecznika Praw Ucznia”, do dnia zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń kandydatur. 

§90. 

Członek komisji wyborczej, który utrudnia, przerywa lub uniemożliwia pracę komisji 

wyborczej podlega karze usunięcia ze składu komisji wyborczej na czas wyborów. O usunięciu 

ze składu komisji wyborczej decyduje komisja kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

Rozdział XIII 

Przepisy końcowe 

§91. 

1. Wszystkie głosowania podejmowane w trybie §26 ust. 3 lit. b, §31 ust. 2, §44, §47, §56 

ust. 4, §65, §70 ust. 1, §76 ust. 1, §84 ust. 1, §90, §91 ust. 2, §98 ust. 2, odbywają się  

w obecności wszystkich uprawnionych do głosowania. Niegłosowanie przez co 

najmniej jednego uprawnionego do głosowania skutkuje reasumpcją głosowania. 

2. Jeśli uprawniony do głosowania, chcąc uniemożliwić podjęcie poprzez głosowanie 

stosownej decyzji, celowo się od niego uchyla, zostaje on wyłączony ze składu 

głosującego kwalifikowaną większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. 

§92. 

Jeśli w wyborach na Przewodniczącego nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, nowego 

Przewodniczącego wybiera dotychczasowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego w drodze 

głosowania tajnego, kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

§93. 

1. Jeśli w wyborach na Przewodniczącego zgłoszony zostanie jeden kandydat, 

przeprowadza się wybory. Kandydat zostaje wybrany, jeśli zdobędzie co najmniej 51% 

głosów ważnych.  

2. Jeśli kandydat nie zdobędzie co najmniej 51% głosów ważnych, stosuje się przepis §92. 
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§94. 

Jeśli w wyborach na Rzecznika nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, nowo wybrany 

Przewodniczący, zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, desygnuje na to 

stanowisko osobę, która spełnia wymogi określone w §10. 

§95. 

Wzory protokołów zostają załączone do niniejszej uchwały i są jedynym obowiązującym 

wzorem protokołów. 

§96. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia uchwalenia, z zastrzeżeniem §98 

ust. 3. 

§97. 

W okresie obowiązywania vacatio legis Dyrektor, Wicedyrektor, uczeń, nauczyciel  

i pracownik szkoły, niebędący nauczycielem, ma prawo wnieść głos przeciwny do niniejszej 

uchwały. Głos przeciwny musi zawierać przepis prawny, do którego się odnosi oraz 

proponowaną zmianę tego przepisu. 

§98. 

1. Głos przeciwny wnosi się na piśmie do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w terminie 3 dni ma obowiązek rozpatrzyć głos 

przeciwny, poprzez głosowanie kwalifikowaną większością 2/3. 

3. Przyjęcie głosu przeciwnego jest równoznaczne z przegłosowaniem nowelizacji 

ordynacji wyborczej. Bieg vacatio legis odnawia się z dniem przegłosowania 

nowelizacji. 

4. Odrzucenie głosu przeciwnego nie wywołuje żadnych skutków prawnych wniesionego 

głosu przeciwnego. 

§99. 

W przypadku wniesienia kilku głosów przeciwnych w różnych terminach, bieg vacatio legis 

odnawia się z dniem przyjęcia głosu przeciwnego wniesionego najpóźniej. 
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Rozdział XIV 

Przepisy derogacyjne 

§100. 

Wszelkie dokumenty, regulaminy i regulacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzania 

wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego na stanowisko Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego  

z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc obowiązującą. 

Rozdział XV 

Przepisy przejściowe 

§101. 

1. Procedury wyborcze, które zostały rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszej 

uchwały, wymagają dla swojej ważności umocowania w przepisach niniejszej uchwały. 

2. Procedury, które nie znajdują umocowania w przepisach niniejszej uchwały, lecz nie 

stoją z nimi w sprzeczności, zachowują moc obowiązującą. 

3. Wszelkie procedury wyborcze, które stoją w sprzeczności z niniejszą uchwałą tracą moc 

obowiązującą. 

§102. 

1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego ma prawo zarządzić nowe wybory na jedno, kilka lub wszystkie 

stanowiska, jeżeli wybory, które odbyły się w terminie pół roku od dnia wejścia w życie 

niniejszej uchwały przeprowadzone były w sposób dający podstawę do unieważnienia 

ich wyników, wyrażoną w §63. 

2. W przypadku zarządzenia wyborów w trybie ust. 1 zastosowania nie ma §3. 

 

 

 

(-) Jakub Binkowski 


