REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
IM. MATKI CELINY BORZĘCKIEJ W MOCARZEWIE

1. Samorząd Wychowanków działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991r.
Poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Ośrodka i niniejszego
regulaminu.
2. Samorząd Wychowanków jest reprezentantem każdego wychowanka i działa
na terenie Ośrodka Wychowawczego im. Matki Celiny Borzęckiej w
Mocarzewie.
3. Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka, których
reprezentuje Rada, będąca jego głównym organem.
4. Organy Samorządu Wychowanków to:
 ogólne zebranie wychowanków Ośrodka,
 Rada Samorządu Wychowanków,
 przewodniczący Rady Samorządu.
5. Skład Rady Samorządu Wychowanków:
 przewodniczący Samorządu Wychowanków,
 zastępca przewodniczącego,
 sekretarz,
 członkowie Rady,
 wychowawca- opiekun Samorządu.
6. Wybór opiekuna Samorządu:

 opiekuna Samorządu wybiera RP spośród swoich członków,
 wybór rozstrzyga się większością głosów,
 nad przebiegiem wyboru czuwa Dyrektor,
 kadencja opiekuna Samorządu Wychowanków trwa 1 rok.
7. Zadania opiekuna Samorządu:
 czuwanie nad całokształtem prac Samorządu,
 współtworzenie z Samorządem planu działania na dany rok szkolny,
 pośredniczenie między Radą a wychowawcami i Dyrektorem,
 doradzanie i wspomaganie inicjatyw wychowanków,
 zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych
płaszczyznach życia w internacie.
8. Wybór Rady Samorządu Wychowanków:
 członkami Rady mogą zostać wychowankowie cieszący się
zaufaniem i popularnością wśród społeczności internatu,
 wychowanków do Rady typują wychowawcy grup,
 kandydatury zatwierdza cała RP Ośrodka,
 nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu,
 kadencja Rady Samorządu Wychowanków trwa 1 rok.
9. Zadania Rady Samorządu Wychowanków:
 wypracowanie planu działania Rady na dany rok szkolny,
 kierowanie i koordynowanie pracami Samorządu,
 informowanie o prawach i obowiązkach każdego wychowanka i
zachęcanie do jak najlepszego ich wypełniania,
 dbanie wraz z innymi o sprzęt i urządzenia internatu,
 dbanie o dobrą atmosferę życia w internacie: pomoc w rozwiązywaniu
koleżeńskich konfliktów,

zgłaszanie

wychowanków

do komisji

dyscyplinarnej, zgłaszanie kandydatów do nagród za szczególne
osiągnięcia,
 inicjowanie i podtrzymywanie działalności kulturalnej, sportowej,
rekreacyjnej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z innymi Organami
Ośrodka,
 współpraca z Dyrektorem, wychowawcami i przedstawicielami grup
wychowawczych,
 dbanie o dobre imię i honor Ośrodka, kultywowanie i wzbogacanie
tradycji,
 prowadzenie gazetki informacyjnej.
10. Przewodniczący Rady Samorządu Wychowanków:
 jest wybierany spośród Rady, w głosowaniu jawnym, większością
głosów (przy czym głos decydujący ma opiekun Samorządu),
 do jego obowiązków należy zwoływanie posiedzeń Rady Samorządu
Wychowanków i przewodniczenie im oraz reprezentowanie Rady
przed Organami Ośrodka,
 jego kadencja trwa 1 rok.
11. Dokumentacja Samorządu Wychowanków:
 Regulamin Samorządu Wychowanków,
 Plan Pracy Samorządu Wychowanków,
 Protokoły z zebrań Rady Samorządu.
12. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekun Samorządu
Wychowanków.

13. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, a w
przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady
Samorządu Wychowanków.
14. Zmiany w składzie Rady Samorządu mogą być dokonywane tylko
wyjątkowo, w uzasadnionych wypadkach na zebraniu Rady Samorządu i
zatwierdzone przez RP Ośrodka.

