WYBORY
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
10 stycznia 2017 roku

Kadencja członków Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole trwa
przez II semestr oraz I - kolejnego roku szkolnego. Z tego względu wybory
odbywają się przed rozpoczęciem II semestru. W bieżącym roku szkolnym
przeprowadziliśmy je 10 stycznia.
Tradycyjnie w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów każda z klas
I i II zobowiązana była do zorganizowania prawyborów w swoich
zespołach. Efektem tego było wyłonienie po jednym kandydacie z każdego
oddziału. Powstała w ten sposób szkolna lista kandydatów do samorządu.
Kolejnym zadaniem dla klas, które stały się na chwilę komitetami
wyborczymi swoich kandydatów, było

przeprowadzenie kampanii

wyborczej. Odbyła się ona poprzez eksponowanie plakatów wyborczych na
szkolnych korytarzach. Dzień przed wyborami, jak podczas prawdziwej
kampanii, zaczęła obowiązywać cisza wyborcza.
W dniu wyborów komisja wyborcza w
komisji

składzie: przewodniczący

(a zarazem dotychczasowy przewodniczący samorządu) –

Grzegorz Cichy z klasy 3d, członkowie – Anna Jarosz z klasy 3a oraz Julia
Pasterska
i Paweł Gondek z klasy 3b (przedstawiciele samorządu i pocztu
sztandarowego), rozpoczęła swoją pracę.
,,Lokalem” wyborczym stał się w tym dniu hol I piętra. Wybory
rozpoczęły się o godzinie 8.50. Uczniowie zakończyli głosowanie o 12.05.
Gimnazjaliści chętnie wzięli udział w wyborach. Niektórzy spośród

pierwszoklasistów

byli

wręcz

przejęci

nowym

doświadczeniem.

Po zakończeniu głosowania komisja przeniosła się do szkolnej biblioteki,
gdzie od kilu już lat odbywa się liczenie głosów. Po segregacji głosów na
ważne i nieważne rozpoczęło się podsumowanie liczby głosów jakie
zdobyli poszczególni kandydaci. Wybory wygrała uczennica klasy 2c –
Joanna Zabłocka, który tym samym została nowym Przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego. W skład samorządu weszli: Róża Przeszłowska z
klasy 1b, Szymon Mróz z klasy 1e, Patryk Urban z klasy 2a i Izabela
Szpejankowska
z klasy 2e.
Gimnazjaliści biorąc czynny i bierny udział w wyborach do
Samorządu Uczniowskiego uczą się właściwej postawy obywatelskiej i
patriotycznej. Mamy nadzieję, że poprzez ich zaangażowanie na rzecz
środowiska szkolnego ukształtują

w sobie umiejętności potrzebne w

przyszłości do prawidłowego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów pracą komisji
podczas głosowania i liczenia głosów kierowała pani Jagoda Magoń.
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