REGULAMIN
Wyborów do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
1. Użyte w Regulaminie sformułowanie „PPU” oznacza Prezydium Parlamentu
Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.
2. Wybory do PPU są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne.
KOMISJA WYBORCZA
3. Wybory do PPU przeprowadza Komisja Wyborcza, która składa się z co najmniej
3 członków, nie więcej niż 5.
4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
a) członkowie dotychczasowego PPU, nie będący kandydatami w wyborach na
nową kadencję PPU,
b) opiekun (opiekunowie) PPU, bądź nauczyciel wyznaczony przez dyrekcję szkoły,
c) jeśli nie ma wymaganej liczby 3 członków to Przewodniczący Komisji Wyborczej
może dodatkowo powołać w skład Komisji Wyborczej innych uczniów, nie
będących kandydatami w wyborach na nową kadencję PPU.
5. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
a) ogłoszenie wyborów do nowego PPU,
b) ogłoszenie kalendarza wyborczego,
c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
d) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
e) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego,
f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
g) obliczenie wyników głosowanie i ich ogłoszenie,
h) rozpatrywanie skarg i odwołań w sprawie wyborów do PPU,
i) sporządzenie protokołu z wyborów.
6. Komisja Wyborcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji
Wyborczej i Sekretarza Komisji Wyborczej. Decyzje Komisji wyborczej zapadają
w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równego podziału
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

KANDYDACI DO PU
7. Kandydatami do PPU mogą być wyłącznie uczniowie klas pierwszych i drugich
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.
8. Kandydatury należy zgłaszać do Komisji Wyborczej, najpóźniej na 10 dni przed
wyborami.
9. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imiona i nazwisko, klasę oraz listę
poparcia zawierającą co najmniej 15 podpisów uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.
10. Komisja Wyborcza najpóźniej na 7 dni przed wyborami ogłasza ostateczną listę
kandydatów. Komisja Wyborcza może odmówić zarejestrowanie kandydata, jeśli jego
zgłoszenie nie spełnia wymogów wymienionych w pkt 9.
11. Zgłoszenie kandydatury oznacza akceptację przez kandydata niniejszego
Regulaminu .
12. Kandydat może wycofać swoją kandydaturę. O takiej decyzji zawiadamia na
piśmie Komisję Wyborczą, nie później niż do dnia wyborów.
KAMPANIA WYBORCZA
13. Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia ogłoszenia ostatecznej listy
kandydatów. Kampania wyborcza kończy się dzień przed wyborami. W dzień
wyborów obowiązuje cisza wyborcza.
14. W ramach kampanii wyborczej kandydaci przesyłają materiały, informacje o sobie
i programie wyborczym do redakcji szkolnej gazetki „Sztubak” oraz do redakcji
fanpage I LO na Facebooku. Redakcje te publikują materiały w czasie kampanii
wyborczej z zachowaniem bezstronności.
15. Kampania wyborcza ma charakter szkolny. Dlatego wszelka agitacja może być
prowadzona wyłącznie na terenie szkoły, fanpage’u I LO oraz na stronie 1liceum.pl.
Korzystanie z miejskich serwisów jest zabronione.
16. Komisja Wyborcza może przeprowadzić sondaże wyborcze wśród uczniów
i opublikować ich wyniki.
17. Komisja Wyborcza może zorganizować debaty, na których kandydaci będą mogli
zaprezentować programy wyborcze i odpowiedzieć na pytania uczniów. Organizację
takich debat Komisja Wyborcza ustala z Dyrektorem Szkoły.
18. W ramach kampanii wyborczej kandydaci mogą rozwieszać na terenie Szkoły
plakaty, rozprowadzać ulotki i organizować spotkania.
19. Kandydaci nie mogą:
a) niszczyć lub zasłaniać plakatów innych kandydatów,
b) podawać nieprawdziwych, obrażających informacji,
c) łamać obowiązującego prawa przy prowadzeniu kampanii wyborczej,
d) przeszkadzać innym kandydatom w prowadzeniu kampanii,
e) przekupywać głosujących np. za pomocą ciastek.

20. Za łamanie postanowień Regulaminu Komisja Wyborcza może udzielić
kandydatowi upomnienia lub postanowić o skreśleniu go z listy kandydatów.
PRZEBIEG GŁOSOWANIA
21. Głosowanie trwa w godzinach od 8.00 do 13.30 i przebiega w wyznaczonym
wcześniej lokalu wyborczym.
22. Głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Wybór
zostaje dokonany poprzez postawienie znaku („X”) przy nazwisku swojego kandydata
i następnie wrzuceniem karty wyborczej do urny.
23. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano
kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
24. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę
i przystępuje do liczenia głosów.
25. Nowym Przewodniczącym Parlamentu Uczniowskiego zostaje kandydat, który
uzyskał największą liczbą głosów, pozostałe funkcje otrzymują kandydaci, którzy
uzyskali kolejno największą ilość głosów: Zastępca Przewodniczącego, Szef
Informacji, Rzecznik Praw Ucznia.
26. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego
dnia po głosowaniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27. Zmian w Regulaminie może dokonywać wyłącznie Parlament Uczniowski.
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