
Projekt realizowany był od 3 do 30 września 2012 r. Został zakończony 
po wyborach do SU, które odbyły się w szkole 28 września 2012 r.
Celem projektu  było wsparcie szkół w przeprowadzeniu demokratycznych 
wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Zapewnienie każdemu 
uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przedstawicieli 
w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach. Zwiększenie 
prawa do rzeczywistego wpływu na życie szkoły. Podnoszenie świadomości 
na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w szkole.

Adresatami projektu byli wszyscy uczniowie w szkole. 
O celach i sposobie realizacji projektu poinformowano uczniów na 
zebraniu SU. Na tablicy informacyjnej samorządu zamieszczono informacje 
o przebiegu kampanii wyborczej na Przewodniczącego SU. Rozwieszono 
w szkole plakaty profrekwencyjne otrzymane z CEO. Zamieszczano 
informacje o przebiegu wyborów na stronie internetowej szkoły, 
w szkolnej gazecie oraz na platformie CEO.



Magdalena Lis - lider zespołu

Mariusz Farion - członek  zespołu

Wybory do SU zostały przeprowadzone 28 września 2012 roku, tak jak we 
wszystkich szkołach, które przystąpiły do projektu. Jako koordynatorów projektu na 
stronie CEO zgłoszono zespół składający się z nauczyciela i trzech uczniów
(Magdalena Lis – koordynator, Jakub Łysejko,  Małgorzata Kolasa, Piotr Kończyński). 

W szkole odbyła się kampania wyborcza, z której relacje na bieżąco były
opublikowane na platformie internetowej CEO. Kandydaci na przewodniczącego SU
mogli zaprezentować tam swoje programy wyborcze i dzięki temu dotrzeć do
większej grupy swoich wyborców. W czasie kampanii wyborczej sztaby
poszczególnych kandydatów przedstawiały w formie plakatów, ulotek program
wyborczy kandydatów. Na przerwach odbywało się wiele spotkań kandydatów
z wyborcami Na tydzień przed wyborami zorganizowano debatę wyborczą,
korzystając ze wskazówek zawartych w materiałach akcji. Na koniec zamieszczono
w Internecie wyniki wyborów i relacje podsumowującą. Wyniki wyborów
a zwłaszcza dane o frekwencji wyborczej można było zobaczyć na tle wyników szkół
w całej Polsce. Samorząd Uczniowski, który organizował wybory mógł skorzystać
z poradnika dotyczącego organizacji wyborów i porównać, czy obowiązujące
dotychczas w szkole zasady i sposób organizowania wyborów zgodny jest
z zalecanymi przez CEO dobrymi praktykami.

Strona projektu 
http://wybory.ceo.org.pl/wizytowka?id=36


