ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ROK ZAŁOŻENIA 1905

OGNISKO przy ……………………………………………………………………………………………..……………………..

Regulamin wyborów Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Ogniska ZNP
1. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym:
1) przewodniczącego (przewodniczących) obrad,
2) protokolanta (protokolantów),
3) komisje: mandatową, uchwał i wniosków, skrutacyjne.
2. Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym:
1) Prezesa Ogniska, który staje się członkiem Zarządu Ogniska,
2) pozostałych ……… członków Zarządu Ogniska,
3) ……… delegatów na Oddziałową Konferencję Delegatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie Ogniska.
4. Każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydat nieobecny na zebraniu może
kandydować pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na kandydowanie, przedłożonej przez osobę zgłaszającą
kandydata.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona i nie może być mniejsza niż liczba miejsc mandatowych. Zamknięcie listy
kandydatów następuje na wniosek członka Ogniska. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zebranie zwykłą większością
głosów.
6. Karta wyborcza powinna zawierać:
1) listę kandydatów w kolejności alfabetycznej,
2) pieczęć Ogniska (lub Oddziału – w przypadku braku pieczęci Ogniska).
7. Głos jest ważny, jeżeli znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) postawiono na karcie do głosowania
w kratkach z lewej strony obok nazwisk co najwyżej tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych. W przypadku,
gdy na karcie do głosowania umieszczono nazwisko tylko jednego kandydata, głos jest ważny, jeżeli znak „x”
postawiono w kratce obok słowa „tak” albo „nie” umieszczonego pod nazwiskiem kandydata.
8. Głos jest nieważny jeżeli:
1) na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów
niż jest miejsc mandatowych,
2) na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce obok słów „tak” i „nie” umieszczonych pod nazwiskiem
kandydata, albo znaku tego nie postawiono w kratce obok żadnego z tych słów – w przypadku gdy na karcie
do głosowania umieszczono nazwisko tylko jednego kandydata,
3) karta do głosowania została przekreślona lub przedarta.
9. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą (większą niż 50%) liczbę ważnie oddanych głosów.
10. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali ponad 50% ważnie oddanych głosów, jest mniejsza od liczby
miejsc mandatowych przeprowadza się wybory uzupełniające. W wyborach Zarządu Ogniska Zebranie może
zdecydować o zmniejszeniu liczby członków Zarządu.
11. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów (większą niż 50%), a ich wybór spowodowałby
przekroczenie liczby miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory dodatkowe spośród tych kandydatów.
W wyborach Zarządu Ogniska Zebranie może zdecydować o zwiększeniu liczby członków Zarządu.
12. Do przeprowadzenia wyborów, po zamknięciu listy kandydatów, wyłania się spośród uczestników Zebrania komisję
skrutacyjną. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące w wyborach.

