Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wybrana!

W ostatnim tygodniu września w Szkole
Podstawowej nr 27 im. Marii
Konopnickiej w Krakowie odbyły się
wybory na Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego!
Każdy z kandydujących przedstawił atrakcyjny i ciekawy plan wyborczy. Wybór
odpowiedniego kandydata był bardzo trudny – na stanowisko Przewodniczącego chętnych
łącznie było aż 12 uczniów! W czasie ostatnich dni września 497 dzieci z naszej szkoły, po
dokładnym zapoznaniu się z planami wyborczymi, oddało głos. A oto długo wyczekiwane
wyniki głosowania:

Maciej L. – 99 głosów – przewodniczący
Julia J. – 96 głosów – wiceprzewodnicząca
Oskar J. – 95 głosów
Natalia B. – 90 głosów
Elviss A. – 47 głosów
Oliwier S. – 19 głosów
Oliwier F. – 16 głosów
Krzysztof S. – 13 głosów
Mateusz W. – 7 głosów
Maciej T. – 6 głosów
Wiktoria M. – 4 głosy
Dominika W. – 3 głosy

Niestety, oddano 2 nieważne głosy, natomiast frekwencja wynosiła 97%.
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Rada Samorządu Uczniowskiego

Opiekunami RSU są :
~ Anna Makuła ~
~ Sabrina Kukla-Starowicz ~
~ Marlena Janicka ~
~ Justyna Borek ~
~ Katarzyna Madej ~

Wybory zostały zorganizowane i wykonane na podstawie 6 rozdziału Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego SP 27 w Krakowie.

ROZDZIAŁ 6
REGULAMIN WYBORU ORGANÓW DSU

1. Kandydatami do Rady DSU mogą być uczniowie klas VII i VIII, którzy
odznaczają się nienagannym zachowaniem, są kreatywni oraz chętnie i
sumiennie wywiązują się z powierzonych obowiązków.
2. Tryb wyboru Rady DSU:
a) wybory do Rady DSU powinny odbyć się do 30 września każdego
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roku szkolnego,
b) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
c) w celu przeprowadzenia wyborów kończący kadencję przewodniczący
DSU powołuje 3 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą
wchodzić osoby kandydujące.
d) do obowiązków komisji wyborczej należy:
▪ przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
▪ przygotowanie wyborów,
▪ przeprowadzenie wyborów,
▪ sporządzenie protokołu,
▪ ogłoszenie wyników.
3. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie
samorządu.
4. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą
minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do
zaprezentowania własnego programu działania w strukturach
samorządu. Kampania taka nie może zakłócać pracy szkoły.
5. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczane są
alfabetycznie.
6. Głosujący oddaje głos na jednego z podanych kandydatów poprzez
wstawienie krzyżyka przy nazwisku, a następnie kartę wrzuca do urny
wyborczej w obecności członków komisji wyborczej.
7. Przewodniczącym DSU zostaje kandydat, który otrzymał największą
liczbę głosów, zastępcami oraz członkami kolejni.

