
  

 

SZKOLNA KAMPANIA 

WYBORCZA 
 

 

 

PROJEKT  

przedsięwzięcia realizowanego w klasach 4-6  

w okresie od 13 września do 11 października 2019r.  

 
 

Tytuł projektu: 

Szkolna Kampania Wyborcza 
 

Cele główne: 

 wdrożenie uczniów do odpowiedzialnej pracy społecznej w demokratycznym 

społeczeństwie;  

 podkreślenie rangi demokratycznych zachowań społecznych w działaniach 

praktycznych;   

 przygotowanie kampanii wyborczej kandydatów na przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego i przewodniczących poszczególnych sekcji, 

przeprowadzenie wyborów i wyłonienie reprezentantów społeczności 

uczniowskiej; 

 Integracja społeczności uczniowskiej poprzez wspólną zabawę. 
 

Cele szczegółowe: 

Uczniowie: 

 

 uczą się odpowiedzialnie i samodzielnie podejmować decyzje; 

 nabywają umiejętności pracy w grupie; 

 przewidują trudności w realizacji zadań i szukają sposobów radzenia sobie                  

z nimi; 

 starają się znajdować sojuszników, którzy wspieraliby realizację projektu; 



 przygotowują się do wystąpień publicznych; 

 uczą się wyrażać własne opinie i słuchać innych; 

 uczą się  dokonywać oceny pracy jednostki i grupy;  

 uczą się odpowiedzialności za swoją pracę i wyniki pracy zespołu; 

 potrafią bawić się wspólnie i efektywnie spędzać czas. 

 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas 4-8, Dyrekcja ,Grono Pedagogiczne. 
 

Termin realizacji: 

13.09-11.10.2019r 

11.10. 19 r. - zakończenie projektu w formie wystąpień na forum, równego, tajnego                 

i powszechnego głosowania i wyboru reprezentantów społeczności uczniowskiej.  
 

Sposób prezentacji:  

Projekt będzie realizowany w grupach - sztabach wyborczych ( co najmniej jeden 

sztab w każdej klasie). 

 

Każdy sztab wykona poniższe zadania: 

 dokona wyboru kandydatów na przewodniczących poszczególnych sekcji 

spośród członków swojej grupy; 

 przygotuje pisemną charakterystykę kandydatów. Forma mini agitacji dowolna- 

wiersze, charakterystyki postaci, plakaty, wywiady przedstawione na dużej 

planszy;  

 opracuje program wyborczy – plakaty z hasłami, scenki, piosenka. Program 

zostanie przedstawiony przez kandydatów i osoby  wspierające na mini 

spotkaniach przedwyborczych i na apelu na forum klas 4-6; 

 wykona ulotki wyborcze, transparenty, hasła wyborcze nakłaniające wyborców 

do głosowania na swoich kandydatów. 
 

W trakcie pracy nad realizacją projektu należy konsultować się z nauczycielami j. polskiego, 

historii, techniki, plastyki, informatyki, muzyki. Za zorganizowanie w klasie co najmniej jednego 

sztabu wyborczego odpowiedzialni są wychowawcy klas. 

Każda klasa deleguje jednego członka do komisji wyborczej. Zadaniem komisji jest 

przygotowanie: 

 kart wyborczych, 

 urny wyborczej, 



 przeprowadzenie wyborów, 

 sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników. 

 

Członkowie komisji biorą udział w pracach swoich macierzystych grup, będą 

również głosować. 

W trzecim tygodniu pracy nad realizacją projektu odbędzie się prezentacja 

przygotowanej przez kandydatów na przewodniczących i ich sztaby kampanii 

wyborczej, a komisja przeprowadzi wybory. 

 Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

 Na prezentację zostaną zaproszeni goście: dyrektor i wicedyrektorzy szkoły. 

 Na sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników komisja wyborcza ma jeden 

dzień. 

 

 

SZKOLNA KAMPANIA WYBORCZA  -  PROJEKT 
 

PODZIAŁ ZADAŃ 

KOORDYNATORZY: Opiekun SU, Wychowawcy klas 

W realizacji projektu biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-8. 

 

Lp. Zadanie (co trzeba 

wykonać) 
Kto to zrobi? Co jest do tego 

potrzebne? 

Terminarz 

1. Stworzenie sztabów 

wyborczych 

Zespoły klasowe 

pod opieką 

wychowawców 

Dobre chęci                         

i gotowość do 

aktywnej pracy w SU 

Do 18.09.19r. 

2.  Wybór spośród członków 

sztabu kandydata na 

przewodniczącego danej 

sekcji. 

 

        J/W 

 

          J/W 

 

 

          J/W 



3. Przygotowanie dużej 

planszy- sylwetka 

kandydata (charakterystyka  

postaci, zdjęcie, program 

wyborczy) 

Sztaby 

wyborcze, 

poproszeni o 

pomoc 

nauczyciele. 

Duży papier i 

materiały 

piśmiennicze; 

 

Do 25.09.19r.        

( plansze 

oddajemy 

Opiekunowi 

SU) 

4. Opracowanie programu 

wyborczego i jego 5 min. 

prezentacji. 

 

      J/W 

Program wyborczy, 

dobre pomysły i 

inwencja twórcza 

Do 02.10.19r. 

5.  Wykonanie transparentów, 

haseł, ulotek wyborczych. 

      J/W 

 

J/W  i materiały 

piśmiennicze  

Do 25.09.19r.        

(oddajemy 

Opiekunowi 

SU; mogą się 

też przydać 

podczas 

prezentacji) 

6.  Delegowanie 

przedstawiciela klasy do 

pracy w komisji wyborczej. 

Sztaby wyborcze 

pod opieką 

wychowawców 

 Rozsądek podczas 

wybierania i zaufanie 

do przedstawiciela 

Do 02.10.19r.         

7. Stworzenie komisji 

wyborczej  

Opiekun SU Lista imion i nazwisk 

przedstawicieli klas 

Do 9.10.19r. 

8. Przeprowadzenie 

prezentacji kandydatów na 

forum szkoły 

Opiekun SU, 

sztaby i 

kandydaci 

Sprzęt nagłaśniający, 

grono wyborców 

10.10.19r. 

9. Przeprowadzenie wyborów, 

sporządzenie protokołu. 

Opiekun SU               

i komisja 

wyborcza 

Urna i karty do 

głosowania 

10.10.19r. 

10. Ogłoszenie wyników 

wyborów. 

Opiekun SU               

i komisja 

wyborcza 

Protokół z wyborów, 

plakat informacyjny 

11.10.19r. 

 

            Rezultatem realizacji projektu są wybory prezydium SU. Uczestniczą                  

w nich uczniowie klas 4 - 8 oraz zaproszeni goście. Wszystkie materiały wyborcze                  

( transparenty, plakaty, plansze, hasła, gazetki ) powinny być wcześniej 

wyeksponowane na  korytarzach, w miejscach umożliwiających ich obejrzenie 

uczniom,  nauczycielom, rodzicom. 

W wyborach biorą udział tylko i wyłącznie uczniowie. 

 


