Uchwała Senatu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej
Na podstawie § 16 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Staszica w Warszawie Senat uchwala, co następuje:
§1
Wybory Prezydenta Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane zgodnie z przepisami § 16
Regulaminu.
§2
1. Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją, odpowiada za przygotowanie oraz przeprowadzenie
wyborów.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego i trzech Komisarzy.
3. Senat wyłania Komisarzy ze swojego składu.
4. Przewodniczącym Komisji jest Pani Marszałek Senatu.
5. Członkowie Komisji nie mogą kandydować w wyborach.
§3
1. Komisja Odwoławcza, w składzie Dyrektor Szkoły, Pedagog Szkolna, Opiekunowie Samorządu i
Pani Marszałek Senatu, rozpatruje odwołania od czynności Komisji i protesty wyborcze.
2. Wszelkie odwołania od czynności Komisji można składać w terminie nieprzekraczającym dwóch
dni roboczych od daty jej wydania.
3. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania i protesty wyborcze w terminie pięciu dni roboczych
od ich złożenia. Protest nie rozpatrzony w terminie uważa się za odrzucony.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odwoławczą nieprawidłowości w wyborach, powtarza
się nieprawidłowo wykonane czynności, w tym podważone głosowanie.
5. Komisja Odwoławcza stwierdza ważność wyborów dzień po upływie terminu składania protestów
wyborczych lub najpóźniej dzień po rozpatrzeniu wszystkich złożonych protestów wyborczych.
6. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.
§4
1. Przewodniczący Komisji zarządza wybory nie później niż 30 dni przed dniem głosowania i
publikuje Harmonogram wyborów na Prezydenta XIV LO im. Stanisława Staszica na stronie
internetowej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.
2. Uczniowie klas licealnych zgłaszają osobiście swoje kandydatury do Komisji nie później niż w
terminie ustalonym w Harmonogramie wyborów.
3. Do zgłoszenia załącza się:
a) pisemną opinię Wychowawcy o uczniu dostarczoną w formie elektronicznej,
b) esej na temat: „Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie
Uczniowskim XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Warszawie” dostarczony w formie elektronicznej,
c) listę w formie elektronicznej co najmniej 20 uczniów wraz z imieniem, nazwiskiem i klasą
popierających kandydaturę ucznia oraz zrzuty ekranu z wiadomościami od tych uczniów o
treści „Ja, [imię i nazwisko ucznia], popieram kandydaturę [imię i nazwisko kandydata] na

stanowisko Prezydenta Szkoły“ - przy czym każdy uczeń szkoły może poprzeć co najwyżej
jednego kandydata,
d) zrzuty ekranu z wiadomościami od co najmniej 5 nauczycieli o treści “Ja, [imię i nazwisko
nauczyciela], popieram kandydaturę [imię i nazwisko kandydata] na stanowisko Prezydenta
Szkoły”.
4. Do dnia publikacji listy kandydatów Komisja utajnia program załączony do zgłoszenia.
5. Komisja publikuje listę kandydatów oraz programy załączone do zgłoszeń
kandydatów następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, na stronie internetowej
Liceum.
§5
Komisja weryfikuje od strony formalnej zgłoszenia kandydatów wraz z załącznikami, rozstrzygając
zwykłą większością głosów.
§6
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia listy kandydatów i ulega zakończeniu
przed dniem głosowania. Wraz z zarządzeniem kolejnej tury wyborów wznawia się kampania
wyborcza, która ulega zakończeniu przed dniem głosowania danej tury wyborów.
2. W dniu głosowania prowadzenie agitacji wyborczej na terenie Liceum, w tym zwoływanie
zgromadzeń, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest
zabronione.
3. Kandydaci są odpowiedzialni za treści haseł głoszonych przez swoje sztaby wyborcze w ramach
kampanii wyborczej. Każde ogłoszenie o tematyce wyborczej publikowane w Liceum lub w
dowolnym innym miejscu dostępnym dla uczniów Liceum (np. grupa Staszic na Facebooku) musi
zawierać informację o jego twórcy. Ogłoszenia bez takiej informacji będą usuwane. Autor ogłoszenia
odpowiada za jego treść.
4. Sztaby wyborcze są odpowiedzialne za usunięcie wszelkich pozostałości swoich materiałów
wyborczych nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników ostatniej przeprowadzonej tury
wyborów.
5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień ust. 1-4 członkowie sztabów wyborczych podlegają
karze zgodnej z § 53 Statutu.
6. Członkowie Komisji nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz żadnego z kandydatów.
§7
Zgodnie z § 16 Regulaminu Prezydent wybierany jest przez uczniów w wyborach powszechnych,
równych, tajnych i bezpośrednich.
§8
1. Wybory odbędą się w jednym z 3 możliwych wariantów:
a) stacjonarnym,
b) hybrydowym,
c) zdalnym.
2. Decyzję o wariancie przeprowadzenia Wyborów podejmuje Dyrektor Szkoły w zależności od
aktualnego reżimu sanitarnego.

3. Uczniowie zostaną poinformowani o wariancie, w którym zostaną przeprowadzone wybory za
pośrednictwem strony internetowej Liceum oraz dziennika internetowego Librus.
§9
Zgodnie z §8 Wybory w wariancie stacjonarnym odbędą się według poniższych procedur:
1. Zaplombowanie urn przed głosowaniem, odplombowanie po głosowaniu i liczenie głosów jest
dokonywane przez Komisję i odbywa się w obecności Opiekuna Samorządu.
2. Przed dniem głosowania Komisja przygotowuje listy uprawnionych do głosowania oraz karty do
głosowania. Karty do głosowania są jednolitego koloru.
3. Uczniowie mogą oddawać głosy do przenośnej urny w swoich salach lekcyjnych na wyznaczonej
przez Komisję lekcji lub przerwie. Każdy z głosujących oddaje osobiście jeden głos, wrzucając kartę
do głosowania do urny. Komisja wraz z urną będzie przemieszczać się po salach pod kuratelą
Opiekuna Samorządu. Odpowiedzialność za urnę spoczywa na Pani Marszałek Senatu.
4. Na karcie do głosowania umieszczone są:
a) data głosowania,
b) odpowiednia nazwa głosowania,
c) pieczęć Samorządu,
d) nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
5. Komisja wraz z Opiekunami Samorządu sporządza Protokół
z przeprowadzonych wyborów.
6. Do trzech dni roboczych przed dniem wyborów każdy kandydat może zgłosić
spośród uczniów niebędących kandydatami po jednym obserwatorze, który może obserwować
działania Komisji w trakcie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
7. Komisja może w uzasadnionych przypadkach zmienić miejsce głosowania, o czym poinformuje na
fanpage'u Samorządu Uczniowskiego Liceum.
§10
Zgodnie z §8 wybory w wariancie zdalnym i hybrydowym odbędą się według poniższych
procedur:
1. Każdy uczeń dostanie dostęp do aplikacji internetowej, która zostanie określona tydzień przed datą
wyborów. Informacja oraz instrukcje będą udostępnione na stronie internetowej Liceum, fanpage’u
Samorządu Uczniowskiego oraz dzienniku elektronicznym Librus.
2. W razie ograniczonego dostępu Komisji do wyników wyborów, Opiekun Samorządu jest
zobligowany je udostępnić Komisji.
§11
Wybory odbywają się zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 1. Dzień głosowania
określa Harmonogram wyborów.
§ 12
Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów.
Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów.

§ 13
1. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma w głosowaniu więcej niż połowy ważnych
głosów, Komisja zarządza ponowne głosowanie w ramach drugiej tury wyborów.
2. Do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali
największą liczbę głosów.
3. Drugą turę wyborów przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia pierwszego
głosowania.
4. Komisja informuje kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiej tury wyborów oraz umieszcza
odpowiednią informację, w tym o terminie głosowania, na stronie internetowej Liceum.
5. Do drugiej tury wyborów przepisy niniejszej Uchwały stosuje się odpowiednio.
§ 14
1. W przypadku decyzji Komisji Odwoławczej o powtórzeniu czynności wyborczych wydanej na
podstawie rozpatrzonego protestu wyborczego, nowy Harmonogram tych czynności określa Pani
Marszałek Senatu, nie będąc związany terminami określonymi w § 4.
2. Jeśli przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, nowy Prezydent objął urząd, mandaty
Prezydenta i Członków Rządu wygasają z mocy prawa, co jest równoznaczne z odwołaniem
Prezydenta lub Członka Rządu w rozumieniu Statutu.
§ 15
Tracą moc wszystkie uchwały Senatu uchwalone na podstawie § 16 Regulaminu przed dniem
podjęcia niniejszej uchwały.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

