
 KALENDARIUM WYBORÓW DO SU 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW (do 15 X 19 r.) 

Zapraszamy wszystkie aktywne, pomysłowe osoby, które chcą mieć wpływ na to, 

co dzieje się w naszej szkole do zgłoszenia swojej kandydatury w wyborach do 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego IV LO. Wnioski przyjmują opiekunki SU, 
panie: Monika Miastkowska i Ewa Repsz-Korotkich do dnia 15 X 2019 r. do godz. 17.00. 

KAMPANIA WYBORCZA (11 X – 19 X 19 r.) 

Kampania wyborcza to czas niespodzianek! Kandydaci mogą pokazać,  

na co ich stać. Plakaty, ulotki, agitacja słowem – wszystko po to, by przekonać  

do siebie jak najwięcej osób. 

Drogi kandydacie – zaintryguj, zaskocz, przekonaj. Wywołaj pozytywne skojarzenia; 

spraw, by Twoje nazwisko i hasło programowe głęboko zapadły  

w pamięć. Pokaż, że można Ci zaufać i daj argument, który przekona wyborców,  

że warto oddać głos właśnie na Ciebie! 

Drogi wyborco – miej oczy i uszy szeroko otwarte. Pamiętaj, że być może Twój głos 

będzie głosem decydującym! 

CISZA WYBORCZA (18 X 2019 r.) 

Czas ostatecznych przemyśleń i podsumowań. Zgodnie z prawem, w czasie ciszy 

wyborczej mogą wisieć plakaty zawieszone przed ciszą, ale nie mogą pojawiać się 

nowe treści. 

WYBORY DO SAMORZĄDU (21 X 2019 r.,  

na przerwach w godz. 11.30-15.00) 

 
1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego są równe, tajne, powszechne, 

bezpośrednie i większościowe.  

2. Wybory odbędą się 21 X 2019 r. (poniedziałek) w godz. 11.30 – 15.00  

na korytarzu szkoły (nieopodal pokoju pedagoga na parterze). 

3. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń IV Liceum 

Ogólnokształcącego w Białymstoku, po uprzednim okazaniu legitymacji szkolnej 

oraz złożeniu podpisu na liście obecności. 

4. Głosujący może oddać głos wyłącznie na 1 kandydata. 

5. Nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego umieszczone są na 

kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.  

6. Karty do głosowania pozostawione puste, jak również karty, na których zaznaczone 

będą nazwiska 2 osób lub więcej, uznane zostaną za nieważne. 



7. Komisja wyborcza po zakończeniu głosowania policzy oddane głosy oraz 22 X 2019 

r. ogłosi nazwiska osób tworzących nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

8. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba, która zamierza kandydować  

w wyborach. 

9. Osobami odpowiedzialnymi za wybory są opiekunki SU, panie: Monika Miastkowska 

i Ewa Repsz-Korotkich. 

 

 


