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TOMEK ODE & KOMISJA KONSTYTUCYJNA		KANCELARIA SEJMU 1/11/03
ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY SZKOŁY
projekt Tomasza Odego


1	Rada Szkoły składa się z Premiera i Ministrów. Są to osoby pochodzące z wyboru. Członkiem Rady Szkoły z urzędu jest ponadto Dyrektor Szkoły.
2	Bezpośredniemu wyborowi podlegają urzędowi: Premiera, Wicepremiera, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury, Ministra Porządku i Ministra Finansów.

Tryb Przedwyborczy

2	Wybory do Rady Szkoły ogłasza Marszałek Sejmu; odbywają się one równolegle z wyborami do Sądu i Sejmu.
3	Wybory do Rady Szkoły są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
4	Przez prawo wyborcze rozumie się:
 	- prawo do zgłaszania i popierania Komitetów Wyborczych;
 	- prawo do kandydowania z listy najwyżej jednego Komitetu Wyborczego;
 	- prawo do głosowania na jeden Komitet Wyborczy.
5	W wyborach do Rady Szkoły biorą udział zarejestrowane w Komisji Wyborczej Komitety Wyborcze.
6	Komisja Wyborcza rejestruje Komitet Wyborczy, który:
	- Wystawia kandydatów, którym przysługuje prawo wyborcze i nieubiegających się o urząd z innego Komitetu Wyborczego,
	- Ma pisemną zgodę na kandydowanie z listy danego Komitetu Wyborczego wszystkich swoich członków,
	- Uzyskał poparcie co najmniej 30 obywateli, którym przysługuje prawo wyborcze.
7	Dwa tygodnie przed datą wyborów Komisja Wyborcza zamyka listę Komitetów Wyborczych i ogłasza ją do publicznej wiadomości. Od tego momentu Komitetom Wyborczym przysługuje prawo prowadzenia kampanii wyborczej
8	Komisja Wyborcza wyznacza termin debaty wyborczej na tydzień przedwyborczy. W debacie udział biorą wszystkie Komitety Wyborcze. Debata składa się z wystąpień kandydatów na Premiera i poszczególnych Ministrów.

Tryb Wyborczy
9	W pierwszej turze prawo wyborcze przysługują każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Szkolnej. Wyborca głosuje na Komitet Wyborczy pretendujący do nominacji rządowej z jego Terytorium.
10	Prezes Sądu na posiedzeniu stwierdzającym ważność wyborów ogłasza dane Komitety (dla obu terytoriów) za nowowybrane Rady Szkoły, o ile:
10.1	Komitet uzyskał 50% + 1 głos spośród wszystkich głosów ważnych, lub
10.2	Uzyskał wynik lepszy niż dwa kolejne komitety w sumie
11	Prezes Sądu, w przypadku niespełnienia warunków punktu 10 przez żaden Komitet na danym terytorium, ogłasza konieczność przeprowadzenia na tym Terytorium drugiej tury wyborów.
12	W drugiej turze wyborów biorą udział Komitety Wyborcze z dwoma najlepszymi wynikami na danym terytorium w pierwszej turze.
13	Wyboru Rady Szkoły w drugiej turze dokonuje na specjalnie zwołanym posiedzeniu nowowybrany Sejm.
14	Nominacje ministerialne i premierowską otrzymują kandydaci tego Komitetu Wyborcze, który uzyskał w jawnym i imiennym głosowaniu poselskim większość głosów w obecności 2/3 pełnego składu Sejmu. Głosują wszyscy posłowie, aczkolwiek głos posła wybranego z Terytorium, którego Radę Szkoły Sejm wybiera, liczony jest podwójnie.

Tryb zmian w Radzie Szkoły
15	Dymisja Premiera oznacza dymisję całej Rady Szkoły.
16	Premier składa dymisję na ręce Marszałka Sejmu.
17	Marszałek Sejmu z chwilą przyjęcia dymisji Premiera przejmuje jego obowiązki, o czym informuje: Sejm, Prezesa Sądu, Dyrektora Szkoły oraz, w formie komunikatu pisemnego, obywateli obu Terytoriów.
18	Najpóźniej tydzień po dymisji Premiera, Marszałek zwołuje posiedzenie Sejmu, na którym podjęta zostaje decyzja o terminie wyborów uzupełniających na danym terytorium, nie dłuższym niż miesiąc od dymisji Premiera.
19	Wybory uzupełniające przeprowadza się w zwykłym trybie. O ile jednak Dyrektor, Rada Nauczycieli, Prezes Sądu i Marszałek uznają przeprowadzenie pierwszej tury za niemożliwe z przyczyn organizacyjnych (np. brak zebrania stanu rodzicielskiego w terminie wymaganym w punkcie 18), Radę wybiera tylko Sejm.
20	Rada Szkoły wybrana w wyborach uzupełniających pełni funkcję do upływu kadencji Sejmu.
21	Marszałek nie jest zobowiązany do ogłaszania wyborów uzupełniających, jeżeli Premier podał Radę Szkoły do dymisji na nie więcej niż 62 dni przed upływem kadencji.
22	Do ogłoszenia wyborów uzupełniających władny jest zobowiązać Marszałka: Sejm w drodze uchwały lub Dyrektor Szkoły.
23	Marszałek pełniący obowiązki Premiera wakaty na stanowiskach ministerialnych uzupełnia według własnej woli z tym zastrzeżeniem, że dobierać może jedynie obywateli Terytorium, którego Premier podał się do dymisji.
24	Premier ma prawo dymisjonować ministrów
25	Dymisja ministra nie oznacza dymisji Rady Szkoły. Na jego miejsce powołuje się nowego pochodzącego z tego samego Terytorium.
Trzecią i każdą kolejną zmianę na stanowisku ministerialnym na wniosek Dyrektora, 30 obywateli lub 15 posłów Sejm może odrzucić większością 2/3 w obecności co najmniej połowy posłów. Premier na tym samym posiedzeniu przedstawia inną kandydaturę na wakujące stanowisko ministerialne. Odrzucenie Przez Sejm drugiej kandydatury większością 2/3 głosów oznacza automatyczną dymisję Rady Szkoły.


OCENA KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ

Komisja Konstytucyjna nie rekomenduje przyjęcia projektu.

Analiza prawna

Projekt nie koliduje z Ordynacją Wyborczą z 21 października 2002. Jest to tekst autonomiczny i komplementarny wobec dotychczasowej Ordynacji Wyborczej. Nie zawiera uchybień.

Analiza politologiczna

Silne umocowanie Premiera i dobrze dobrane instrumenty oddziaływania Sejmu Szkolnego na Radę Szkoły są niewątpliwą zaletą projektu. Projekt zapewnia prawidłowe działanie przepisów.

Negatywnym aspektem jest wbudowanie w szkolną demokrację konfliktu. Projekt zakłada kolizje między urzędami. Groźba restrykcji ze strony innej władzy szkolnej to główny czynnik, który będzie mitygował do szybkiego podjęcia decyzji i wpływał na jej treść. Konflikt wbudowany w system ujawnia swoją destruktywną moc już w trakcie wyborów. Zakłada, że wystąpią w wyborach przeciwstawne bloki. Już przy dwu blokach w wyniku wyborów połowa osób chętnych i zdolnych traci szansę na działanie. Społeczność szkolna jest bardzo mała i trudno znaleźć kompetentne osoby do znojnej pracy w Radzie Szkoły. Jest to słabość projektu. Również promowanie konfliktu zamiast konsensusu wydaje się wątpliwe wychowawczo.

Z drugiej strony, liczba odrzuconych wyśmienitych kandydatów każdego roku jest spora. Rozwiązaniem wydają się być bezpośrednie wybory Premiera, a nie całego bloku, jak w projekcie Odego. Wówczas wyborca oddawałby dwa głosy: jeden na lidera, a drugi na ministra. (Oznacza to jedną kartkę wyborczą więcej). W obecnej kadencji 2002/03 na Bednarskiej w Radzie są liderzy: Gajewski, Chlebus, Prochyra, Sasim, a nie ma kompetentnych ministrów: Ula Sławiec, Gosia Narejko, Ludek Trammer, oni bowiem przepadli. Stąd niska efektywność uczniowskich członków Rady Szkoły.

Konkluzja

Komisja przygotowała projekt Ustawy o Bezpośrednim Wyborze Premiera. W mniemaniu Komisji poprzez bezpośredni wybór Premiera można usunąć wady projektu Tomka Odego, a zachować jego zalety.

USTAWA O BEZPOŚREDNIM WYBORZE PREMIERA
projekt Komisji Konstytucyjnej


Premiera, którym jest przewodniczącego Rady Szkoły, wybierają obywatele Rzeczpospolitej Szkolnej danego Terytorium w wyborach bezpośrednich.
2	Wybory Premiera odbywają się one równolegle z wyborami do Sądu Rzeczpospolitej Szkolnej i Sejmu Szkolnego. W przypadkach określonych niniejszą ustawą przeprowadza się wybory odrębne w trakcie kadencji Sejmu Szkolnego. 
3	Prawo głosowania w wyborach Premiera przysługuje osobom posiadającym prawo głosowania w wyborach do Sejmu Szkolnego.
4	Okres urzędowania Premiera pokrywa się z czasem trwania kadencji Sejmu Szkolnego; w przypadku wyborów odrębnych odpowiada on okresowi pozostałemu do końca kadencji Sejmu.
5	Kandydatem na Premiera jest obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, który -
	- uzyskał pisemne poparcie co najmniej 30 obywateli ze swojego Terytorium;
	- wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o mandat poselski.
7	Dwa tygodnie przed datą wyborów Komisja Wyborcza zamyka listę kandydatów na Premiera i ogłasza ją do publicznej wiadomości.
8	Komisja Wyborcza wyznacza termin debaty wyborczej na tydzień przedwyborczy. Debata składa się z wystąpień kandydatów na Premiera.
9	Wycofanie kandydatury następuje drogą oświadczenia kandydata na ręce Komisji Wyborczej.
10	Wybór Premiera następuje, gdy kandydat uzyskał -
 	- bezwzględną większością głosów ważnych, lub
 	- uzyskał więcej głosów, niż uzyskali dwaj kolejni kandydaci liczeni łącznie.
11	W przypadku niewybrania Premiera w wyborach bezpośrednich wyboru dokonuje niezwłocznie nowowybrany Sejm Szkolny. Premiera wybiera się spośród kandydatów ubiegających się o urząd w wyborach bezpośrednich.
12	Głosowanie w wyborach na Premiera w Sejmie Szkolnym jest jawne i imienne. Głos posła z Terytorium, którego Premiera Sejm Szkolny wybiera, liczony jest podwójnie.
13	Premier składa dymisję na ręce Marszałka Sejmu Szkolnego, który przejmuje jego obowiązki.
Po złożeniu dymisji przez Premiera, Marszałek Sejmu Szkolnego -
 	- rozpisuje w porozumieniu z Radą Szkoły wybory odrębne dla wyboru Premiera na termin przypadający w ciągu 30 dni od dymisji Premiera, lub
	- zwołuje Sejm Szkolny dla wybrania Premiera w terminie 21 dni od dymisji Premiera.
15	Sejm Szkolny zwołany dla wybrania Premiera może rozpisać wybory odrębne w drodze uchwały. Wybory odrębne przeprowadza się w terminie 30 dni od posiedzenia Sejmu Szkolnego.

