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REGULAMIN DEBATY KANDYDATÓW W 

WYBORACH DO PREZYDIUM SAMORZĄDU 

UCZNIWOSKIEGO ZSO NR 7  

§1 

Debata kandydatów organizowana jest przez Redakcję ZDZIŚ24 i ma na celu umożliwić 

kandydatom w wyborach do Prezydium Samorządu Uczniowskiego zaprezentowanie się, 

przedstawienie swojego programu i postulatów, wymianę argumentów z innymi kandydatami 

oraz agitację wyborczą. 

§2 

Debata odbywa się 24 września o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej ZSO nr 7. Redakcja 

ZDZIŚ24 ma obowiązek poinformować kandydatów i uczniów o terminie i miejscu debaty 

oraz możliwości śledzenia jej przebiegu.  

§2 

1. Prawo do udziału w debacie ma każdy uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w 

Szczecinie, który został zarejestrowany w wyborach do Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Prawo do śledzenia debaty ma każdy uczeń ZSO nr 7 zarówno stacjonarnie jak i poprzez 

profile społecznościowe Redakcji ZDZIŚ24. 

§3 

Redakcja ZDZIŚ24 powinna zapewnić wszystkim kandydatom równe warunki udziału w 

debacie. 

§4 

1. Za moderowanie debaty, czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem  oraz zapewnienie 

wysokiej jakości dyskusji odpowiada Prowadzący Debaty. 

2. Prowadzący Debaty zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki bezstronnie, 

obiektywnie oraz rzetelnie. 

3. Prowadzący Debaty czuwa nad przestrzeganiem regulaminu oraz pilnuje przestrzegania 

zasad debaty.  

§5 

1. Kandydaci powinni odnosić się do siebie z szacunkiem oraz konstruować swoje 

wypowiedzi w sposób merytoryczny i rzeczowy 

2. Kandydatów obowiązuje bezwzględny zakaz wygłaszania krzywdzących tez oraz 

pomówień na temat innych kandydatów.  
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§6 

1. W przypadku gdy kandydat łamie postanowienia regulaminu, zakłóca bądź utrudnia 

prawidłowy przebieg debaty Prowadzący Debaty może odebrać mu głos oraz udzielić 

upomnienia  

2. Upomnienie udzielane jest ustnie. Prowadzący Debaty zawiadamia o udzieleniu 

upomnienia publicznie oraz podaje informacje na temat powodu jego udzielenia. 

3. Jeśli kandydat po udzieleniu upomnienia dalej nie stosuję się do  zasad o których mowa w  

ust. 1, Prowadzący Debaty ma prawo wykluczyć kandydata z debaty. 

§7 

1. Jeśli kandydaci prowadzą wspólną kampanię wyborczą mają prawo wziąć udział w 

debacie razem jako Grupa Kandydatów. O zamiarze występowania jako Grupa kandydaci 

mają obowiązek poinformować Prowadzącego Debaty najpóźniej na dzień przed dniem 

debaty.  

2. W sytuacji o której mowa ust.1  Grupie Kandydatów przysługuje tyle samo czasu na 

wypowiedzi co innym kandydatom. 

3. Grupa Kandydatów informuje na początku Prowadzącego Debaty, którzy kandydaci będą 

zabierać głos w imieniu Grupy w poszczególnych rundach debaty.  

§8 

1. Debata składa się z pięciu rund: 

1) Pytania od redakcji 

2) Pytanie od uczniów 

3) Pytania wzajemne 

4) Swobodna wypowiedź 

2. W pierwszej rundzie  Prowadzący Debaty zadaje kandydatom dwa pytania przygotowane 

wcześniej przez Redakcję ZDZIŚ24. Pytania dotyczą planowanych celów i działalności 

PSU, wizji kandydatów na rozwój Samorządu Uczniowskiego, życia szkoły oraz 

programów kandydatów. 

3. W drugiej rundzie Prowadzący Debaty zadaje kandydatom lub Grupie Kandydatów jedno 

wybrane pytanie spośród propozycji nadesłanych przez uczniów ZSO nr 7 za 

pośrednictwem portali społecznościowych Redakcji ZDZIŚ24. O możliwości i trybie  

przesyłania propozycji pytań Redakcja ZDZIŚ24 informuje na swoich profilach 

społecznościowych. 

4. Kandydatom bądź Grupie Kandydatów w rundach o których mowa w ust. 2 i 3 na 

wypowiedź przysługuje jedna minuta.  
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5. W rundzie trzeciej kandydaci lub Grupa Kandydatów wskazują jednego kandydata lub 

Grupę Kandydatów oraz zadają im pytanie, po czym wskazany kandydat lub Grupa 

Kandydatów udzielają na nie odpowiedzi. Czas przysługujący na zadanie pytania to 20 

sekund, a na odpowiedź 1 minuta. 

6. W ostatniej rundzie kandydaci mają 1 minutę aby wygłosić  swobodną wypowiedź. W tej 

rundzie nie padają pytania, a kandydaci sami decydują o treści i temacie wypowiedzi.  

 

§9 

1. Kolejność zabierania głosu przez kandydatów w trakcie debaty ustalona zostaje poprzez 

losowanie, które odbywa się najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem debaty.  

2. Kandydaci losują numer stolika, przy którym będą zajmować miejsce w trakcie debaty.  

3. Kandydaci zabierają głos w kolejności zajmowanych miejsc przy stolikach oraz jeśli w 

rundzie pytań wzajemnych zostali wyznaczeni do odpowiedzi  przez innego kandydata. 

4. W każdej rundzie głosu kandydatom udziela Prowadzący Debaty.  

§10 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

§11 

Regulamin wchodzi w życie w momencie podania go do publicznej wiadomości przez 

Redakcję ZDZIŚ24 

Szczecin, 20.09.2021 rok 


