Szkolna lekcja demokracji
25 września 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. Społeczność
szkolna wybierała członków Samorządu Uczniowskiego i opiekuna Samorządu
Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.
Wybory odbyły się zgodnie Regulaminem Wyborów oraz z preambułą do ustawy
o systemie oświaty, w której jest mowa o tym, że szkoła powinna w swoich działaniach
kierować się zasadami demokracji, sprawiedliwości i wolności. W trakcie wyborów każdy
uczeń miał zapewnione warunki anonimowości.
Wybory poprzedziła kampania wyborcza, podczas której kandydaci z poszczególnych
klas zaprezentowali swoje programy wyborcze. Najczęściej przybierały one formę plakatu.
Były bardzo ciekawe i oryginalne.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie:
1. Przewodnicząca – pani Agnieszka Szymaniak wicedyrektor szkoły.
2. Członek – pani Katarzyna Radomska dotychczasowy opiekun SU.
3. Członek – Julita Dzilińska uczennica klasy VIc
5. Członek – Zuzanna Radomska uczennica klasy VIc
6. Członek – Kornelia Oleksik uczennica klasy VIb
Uprawnionych do głosowania było 154 uczniów. W głosowaniu wzięło udział 138
uczniów, z czego głosów ważnych oddano 134, głosów nieważnych 4. Zgodnie z
Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu
weszły cztery osoby z największą liczbą głosów. Największą ilość głosów uzyskali
następujący kandydaci:
Izabela Borowska – 23 głosy
Natalia Oleksik – 13 głosów
Łukasz Przewodowski – 12 głosów
Patrycja Nieliwodzka – 12 głosów
Z dniem 25 września 2015 roku powołano Samorząd Uczniowski na rok szkolny
2015/2016 w następującym składzie:
Przewodnicząca – Izabela Borowska z klasy Vb
Zastępca – Natalia Oleksik z klasy VIb
Skarbnik – Łukasz Przewodowski z klasy VIa
Sekretarz – Patrycja Nieliwodzka z klasy VIc
W wyborach opiekuna Samorządu Uczniowskiego największą ilość głosów uzyskali
następujący kandydaci:
pan Radosław Zakrzewski – 50 głosów
Pani Ewa Bobińska – 19 głosów
Pani Monika Dzieżyk – 15 głosów
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 został pan
Radosław Zakrzewski.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję,
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Mamy nadzieję, że
obowiązki wynikające z pełnionych funkcji przyniosą im wiele satysfakcji.
Opracowała Agata Ewa Gadomska

