
Załącznik Nr 1
Do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W DEBRZNIE

§ 1
PODSTAWA PRAWNA

1. Regulamin Wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie.

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Debrznie.

3. Konwencja o Prawach Dziecka.

4. Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).

§ 2
ORGANY SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

1. Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie placówki.

2. Reprezentantami ogółu wychowanków są przedstawiciele poszczególnych grup
wychowawczych zwani Grupą Samorządową.

3. Grupa  Samorządowa  jest  jedynym  reprezentantem  ogółu  wychowanków
ośrodka.

§ 3
ZASADY WYBIERANIA GRUPY SAMORZĄDOWEJ I OPIEKUNA 

SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

1. Wybory  organów  Samorządu  Wychowanków  odbywają  się  do  30  września
każdego roku szkolnego.

2. Wybory do Grupy Samorządowej organizuje opiekun Samorządu Wychowanków,
wybrany przez ogół wychowanków.

3. Powołanie  Grupy  Samorządowej  odbywa  się  w  głosowaniu  równym,  tajnym,
większością głosów na okres próbny (jeden miesiąc).

4. Wychowankowie  poszczególnych  grup  wychowawczych  wybierają  po  dwóch
kandydatów, jako swoich przedstawicieli, do nowej Grupy Samorządowej.

5. Jeśli kandydat do Grupy Samorządowej nie sprawdzi się jako reprezentant ogółu
można go odwołać z pełnionej roli i dokonać ponownego wyboru na zasadach
określonych w pkt 3.

6. Każda  grupa  wychowanków  winna  czuwać  nad  trafnym  wyborem  swoich
przedstawicieli do Grupy Samorządowej gdyż leży to w jej interesie.
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7. Wybór opiekuna Samorządu Wychowanków organizuje dyrektor ośrodka przez:

1) głosowanie  tajne,  powszechne,  większością  głosów  przez  ogół
wychowanków ośrodka,

2) opiekun samorządu może być odwołany na wniosek dyrektora lub ogół
wychowanków  jeśli  nie  spełnia  się  w  powierzonej  roli  bądź  ewidentnie
narusza prawa wychowanka i zasady regulujące życie ośrodka.

8. Warunki jakie powinien spełniać kandydat do Grupy Samorządowej:

1) nie może mieć ukończonych 18 lat,

2) osiągać w nauce i zachowaniu pozytywne wyniki,

3) reprezentować właściwy stosunek do pracy i dbać o mienie ośrodka,

4) preferować sposoby rozwiązywania konfliktów i  nieporozumień bez użycia
agresji słownej i siły fizycznej,

5) reprezentować bezstronną gotowość niesienia pomocy innym,

6) skutecznie reprezentować interesy Samorządu Wychowanków,

7) mieć pomysły dotyczące pracy i działania Samorządu Wychowanków.

§ 4
KOMPETENCJE SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

1. Działalność samorządu nie może być sprzeczna z dokumentami jako podstawa
prawna.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określają wybrani przez grupy
wychowawcze reprezentanci – zwani dalej Grupą Samorządową.

3. Zasady działania samorządu określone przez Grupę Samorządową zatwierdzane
są  
na walnym zebraniu wychowanków większością głosów.

4. Każdy  wychowanek  ma  prawo  do  wyrażania  odrębnego  zdania  w  sprawach
organizacji  pracy  samorządowej,  ale  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  
i szanowania woli większości.

5. Samorząd  Wychowanków,  poprzez  swoich  przedstawicieli,  może  opiniować,
wnioskować i decydować we wszystkich sprawach ustalonych poniżej.

1. Ma prawo do wyrażania opinii w sprawach:

a) kar i nagród regulaminowych,

b) ocen z zachowania,

c) w razie potrzeby pisania opinii do sądu w sprawie kolegów na zasadzie
poręczenia,

d) pracy nauczycieli i wychowawców,

e) udzielania przepustek, urlopów,

f) pracy grupy w zakresie stopnia aktywności w pracach samorządowych.

2. Ma prawo do występowania z wnioskami w sprawach:

a) nagród i kar regulaminowych,
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b) dotyczących ocen i promocji śródrocznej,

c) organizacji życia ośrodka, działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej,

d) o tworzenie sekcji i kół zainteresowań,

e) uczestnictwa  w  Radach  Pedagogicznych  (w  części  dotyczącej  spraw
samorządowych),

f) wyjaśniania  problemów  i  kwestii  niezrozumiałych  we  wszystkich
dziedzinach życia,

g) zwrócenia się o pomoc do osób dorosłych w sprawach trudnych. 

3. Ma  prawo  do  podejmowania  decyzji  w  porozumieniu  z  nauczycielami,
wychowawcami, dyrekcją, w sprawach:

1) tworzenia planu pracy Samorządu Wychowanków,

2) zagospodarowania zgromadzonych funduszy Samorządu Wychowanków,

3) inicjatyw związanych z pracą samorządową,

4) przyjmowania i przekazywania sprawozdań ustalonych dyżurów,

5) przyjmowania  zgłoszeń  osób  chętnych  do  pracy  w  Samorządzie
Wychowanków,

6) czasowego zawieszania w czynnościach samorządowych lub wykluczenia  
z  Grupy  Samorządowej  osób  łamiących  dokumenty  wymienione  w  §  1,
przyjętych jako podstawa prawna,

7) wydawania i  redagowania gazetki  ośrodka i innych materiałów uznanych  
za konieczne,

8) wyboru opiekuna Samorządu Wychowanków.

4. Samorząd prowadzi swoją dokumentację.

5. Samorząd Wychowanków, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, ma prawo  
do uzasadnionych zmian w Regulaminie Samorządu Wychowanków.

§ 5
ZASADY WSPÓLPRACY Z PRACOWNIKAMI OŚRODKA

1. Nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek:

1) udzielania  pomocy  organizacyjnej  i  merytorycznej  Samorządowi
Wychowanków,

2) służenia radą i doświadczeniem szczególnie w zakresie przestrzegania reguł
demokracji,

3) wysłuchania wniosków i postulatów samorządu i przekazania ich adresatom.

2. Kierownictwo placówki:

1) ma  obowiązek  spotykania  się  z  samorządem  okresowo  lub  na  wniosek
Samorządu Wychowanków

2) ma  obowiązek  wysłuchania  wniosków  i  postulatów  dotyczących  życia
społeczności wychowanków i udzielania odpowiedzi na nie.
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