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Podstawa prawna :  

 art. 55 ust 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. 

U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.); 

 § 18 ust. 2 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku 

  

§ 1  

 
1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka. 

3. Regulamin Samorządu Wychowanków nie może być sprzeczny ze Statutem 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku. 

 
§ 2 

 

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej Ośrodka oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów/wychowanków, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i w zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia Ośrodka, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

swoich zainteresowań; 

4) prawo wydawania i redagowania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem. W szczególności może być to: 

 organizacja konkursów, plebiscytów itp., 

 organizacja apeli, zabaw, dyskotek, imprez, wycieczek itp., 

 organizacja prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele tj. 

zbiórki pieniędzy, aukcje, pozyskiwanie sponsorów itp. 

6) prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra 

innych osób; 

7) prawo zgłaszania wychowanków do wyróżnień i nagród oraz wnioskowania do 

Dyrektora w sprawach kar dla wychowanków za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Wychowanka. 

 

                                                           § 3 

 

1. Członkowie Samorządu Wychowanków mają obowiązek: 

 przestrzegania Regulaminu Wychowanka; 

 otaczania opieką młodszych, słabszych, nowo przybyłych kolegów, służenia 

im pomocą w miarę własnych możliwości; 

 zapobiegania wszelkim przejawom wandalizmu, łamania Regulaminu 

Wychowanka i niewłaściwego zachowywania się swoich kolegów; 

 dbania o dobre imię Ośrodka; 

 angażowania się w wykonywanie prac na rzecz Ośrodka, inspirowania innych 
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do udziału w pracach na rzecz społeczności Placówki; 

 współpracowania z pracownikami pedagogicznymi Ośrodka oraz jego 

Dyrektorem. 

 

§ 4 

 

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół wychowanków w głosowaniu równym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków. 

 

§ 5 

 

1. Organem Samorządu Wychowanków jest Rada Samorządu Wychowanków. 

2. Organy Samorządu Wychowanków są jednocześnie organami Samorządu 

Uczniowskiego szkół działających w Ośrodku. 

3. Każda z grup internackich w głosowaniu powszechnym, tajnym, większością głosów 

wybiera spośród siebie po 2 przedstawicieli do Rady Samorządu  

4. Każda z klas szkół działających przy MOW wybiera w głosowaniu powszechnym, 

tajnym,  gospodarza klasy i jego zastępcę, którzy wchodzą w skład Rady Samorządu 

Wychowanków. Osoba , która uzyska największą ilość głosów zostaje gospodarzem 

klasy, druga w kolejności otrzymanych głosów – jego zastępcą. 

5. Wybory do Rady Samorządu odbywają się nie później niż w pierwszym tygodniu 

października danego roku kalendarzowego. 

6. W celu policzenia głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas 

głosowań wyborczych powołuje się trzyosobową Komisję skrutacyjną.  

7. Rada Samorządu na pierwszym bądź drugim zwołanym spotkaniu, wybiera spośród 

siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów:  

 Przewodniczącego, 

 Zastępcę przewodniczącego, 

 Sekretarza. 

8. Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok szkolny. 

9. Członkostwo w Radzie Samorządu wygasa na skutek: 

 rezygnacji, 

 odwołania, 

 z końcem kadencji, 

 w wyniku zakończenia pobytu w Ośrodku. 

9. Odwołanie Członka Rady Samorządu może nastąpić na skutek: 

 uzasadnionego wniosku członków Rady Samorządu Wychowanków, po 

głosowaniu równym, powszechnym i tajnym; 

 petycji podpisanej przez co najmniej pięciu członków Samorządu 

Wychowanków, po głosowaniu równym, powszechnym i tajnym; 

 uzasadnionego wniosku opiekuna Samorządu Wychowanków, po głosowaniu 

równym, powszechnym i tajnym. 

10. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania, któregoś z członków Rady 

Samorządu organizuje się wybory uzupełniające na zasadach jak w § 4 ust. 6. 

Regulaminu. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82osowanie
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§ 6 

 

1. Rada Samorządu może powołać sekcje realizujące zadania związane z jej 

działalnością. Mogą to być: 

 sekcja porządkowa, 

 sekcja kulturalno – rozrywkowa, 

 inne sekcje, w miarę potrzeb. 

2. Zebrania Rady Samorządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w miarę 

potrzeb i na wniosek jednego z członków Rady, bądź też na wniosek opiekuna 

Samorządu. 

3. Z posiedzenia Rady Samorządu Wychowanków sporządza się protokół. 

4. Decyzje podejmowane są po głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów 

(po sprawdzeniu czy w głosowaniu bierze udział co najmniej połowa składu Rady 

Samorządu Wychowanków); 

5. Decyzje Rady Samorządu Wychowanków mogą zostać uchylone przez Dyrektora 

Ośrodka jeśli okaże się , że  są niezgodne z prawem, o fakcie tym Rada zostaje 

poinformowana na piśmie. 

 

§ 7 

 

1. Samorząd Wychowanków ma prawo wybrać spośród pracowników pedagogicznych 

Opiekuna Samorządu Wychowanków zwanego dalej „opiekunem”. 

2. Przewodniczący Samorządu Wychowanków wraz z Dyrektorem ustalają kandydata na 

opiekuna Samorządu.  

 

§ 8 

 

1. Opiekun Samorządu moderuje i czuwa nad całokształtem prac Samorządu, 

uczestniczy w spotkaniach Rady Samorządu Wychowanków.  

2. Opiekun Samorządu prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych. 

3. Opiekun Samorządu pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między wychowankami, 

może pełnić rolę mediatora w ewentualnych konfliktach między wychowankami a 

wychowawcami. 

 

 

           Jaworek, 27 marca 2013 r.  

                       

                      Dyrektor                                           Przewodniczący Samorządu Wychowanków 


