REGULAMIN SAMORZĄDU MŁODZIEŻY
BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ NR 2 W ZAMOŚCIU

Rozdział 1
SAMORZĄD WYCHOWANKÓW
1. Samorząd bursy tworzą wszyscy mieszkańcy placówki.
2. MRB, jako organ samorządu wychowanków, jest jedynym
reprezentantem ogółu wychowanków bursy.
3. Kadencja MRB trwa 1 rok.
4. W skład MRB wchodzi przewodniczący , zastępca oraz członek MRB

Rozdział II
GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDU
1. Uczestnictwo w życiu placówki – współtworzenie obowiązujących zasad.
2. Współudział w realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań bursy.
3. Wdrażanie wychowanków do samorządności oraz zachęcanie do
aktywnego włączania się w działalność bursy.
4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie
z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi bursy .
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach bursy, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
1) Prawo do zapoznawania się z programami i ich treścią, celami
stawianymi i wymaganiami.
2) Prawo do organizacji życia w bursie, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji miedzy wysiłkiem umysłowym, a możliwością
rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.

3) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.
4) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
6. MRB składa semestralne sprawozdania ze swojej działalności.
7. MRB wnioskuje o nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną
i samorządową
8. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem bursy podejmuje działania z
zakresu wolontariatu.
9. Samorząd ze swojego składu powołuje Radę Wolontariatu oraz ustala
strukturę Rady.
10. Szczegółowe zadania Rady Wolontariatu określa Regulamin
Wolontariatu.

Rozdział III
ORGANY I ZASADY ICH WYBORU

Pracami samorządu kieruje Młodzieżowa Rada Bursy , w skład którego
wchodzą:
- Przewodniczący,
- Zastępca przewodniczącego,
- Członkowie.
Rada Wolontariatu zostaje wyłoniona ze wszystkich mieszkańców bursy.
Rada Wolontariatu składa się z :
- Przewodniczącego,
- Zastępcy przewodniczącego,
- Członków samorządu.

Tryb wyboru MRB
1. Zasady ogólne
a) MRB wybierana jest w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
b) kadencja MRB trwa 1 rok,
c) w przypadku odejścia przewodniczącego MRB obowiązki przejmuje ich
zastępca,
d) w przypadku odejścia zastępcy opiekun MRB powołuje osobę pełniącą
obowiązki przewodniczącego,
e) wybory do MRB należy przeprowadzić do dnia 31września,

2. Kandydaci do MRB.
a) Każda grupa typuje 2 kandydatów do MRB, są to przewodniczący
grupy oraz zastępca.
3. Kampania wyborcza.
a) Kampania wyborcza trwa 7 dni poprzedzających dzień głosowania. Ustaje
w dniu wyborów.

4. Komisja Wyborcza .
a) Wybory do MRB przeprowadza Komisja Wyborcza.
b) Komisja Wyborcza zostaje powołana przez opiekuna samorządu.
c) Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest osoba wyłoniona spośród jej
członków.
5. Głosowanie.
a) Głosowanie odbywa się w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2.
b) Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór poświadcza
podpisem na liście wychowanków.
c) Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „X”
przy nazwisku jednego kandydata.
d) Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna
lub głos został oddany na więcej niż jednego kandydata.

6. Ustalenie wyników głosowania.
a) Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza dokonuje
obliczenia głosów.
b) Po obliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłasza oraz umieszcza na tablicy
MRB wyniki głosowania.
c) Przewodniczącym MRB zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów.
d) Zastępcą przewodniczącego zostaje osoba która zdobyła następną w
kolejności liczbę głosów.

Tryb wyboru Rady Wolontariatu

1. Zasady ogólne
a) Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu ich organizację i
realizację w bursie prowadzą członkowie Klubu Wolontariusza
„Otwarta Dłoń”
b) Samorząd Bursy ze swojego składu powołuje Radę Wolontariatu oraz
ustala strukturę Rady.
c) Za przeprowadzenie wyborów do Rady Wolontariatu odpowiedzialny
jest opiekun Klubu Wolontariusza „Otwarta Dłoń”
d) Rada Wolontariatu wybierana jest w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym.
e) Kadencja Rady Wolontariatu trwa 1 rok,
f) Wybory do Rady Wolontariatu należy przeprowadzić w pierwszym
tygodniu października.
g) Członkowie Rady Wolontariatu wyłaniani są z członków Klubu
wolontariusza „ Otwarta Dłoń”.
h) Cele , obszar działań, zadania Rady Wolontariatu określa Regulamin
Wolontariatu.

Rozdział IV
ZASADY DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

1. Pracami MRB kieruje przewodniczący.
2. Uchwały MRB są zapisywane w Książce Protokołów .
3. Przewodniczący może wyznaczyć innego członka samorządu do
prezentacji opinii w danej sprawie.

ZADANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

1. MRB realizuje zadania wynikające z zadań sekcji samorządu w
odniesieniu do potrzeb wszystkich wychowanków.
2. Współdziała z - Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Grupowym
w celu realizacji zadań.
3. Przedstawia opinie o pracy wychowawcy na wniosek Dyrektora Bursy.
4. Przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Bursy
we wszystkich sprawach placówki, a w szczególności w sprawach
dotyczących realizacji celów Samorządu Wychowanków oraz podstawowych
praw uczniów, do których należą:
a) zapoznanie się z programem wychowawczo- profilaktycznym, jego treścią,
celami i stawianymi wymaganiami,

b)organizowanie życie w bursie, w taki sposób aby zachować właściwe
proporcje między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspakajania własnych zainteresowań,
c) wybór wychowawcy pełniącego rolę opiekuna MRB.
5. Koordynuje i organizuje samorządową działalność wychowanków.
6. Współpracuje w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej
i profilaktycznej.
7. Zapobiega, łagodzi i rozstrzyga spory między wychowankami.
8. Opiniuje w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
9. Pomaga w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze ogólnym.
10. Sporządza i zatwierdza plan pracy Samorządu Wychowanków na dany
rok szkolny.
11. Współpracuje z sekcją kulinarną.

Rozdział V
DOKUMENTACJA MRB
1. Regulamin Samorządu Wychowanków.
2. Książka protokołów zawierająca:
a) plan pracy MRB na rok szkolny,
b) protokoły z zebrań,
c) sprawozdania z działalności za I i II semestr.

ZADANIA OPIEKUNA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY
1. Kieruje i koordynuje pracą MRB.
2. Uczestniczy w zebraniach i planowaniu pracy.
3. Wspiera i inspiruje do działania członków MRB.
4. Analizuje z młodzieżą efekty pracy.
5. Przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdania z działalności MRB dwa
razy w roku.
6. Współpracuje z Dyrektorem bursy.

Rozdział VI
PRAWA I UPRAWNIENIA WYCHOWANKÓW

PRAWA WYCHOWANKÓW.
1. Wychowankowie Bursy ma następujące prawa:
1) prawo do znajomości własnych praw,
2) prawo do nauki,
3) prawo do wypoczynku, czasu wolnego, uczestnictwa w życiu
kulturalnym,
4) prawo do równego traktowania wobec prawa,
5) prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
6) prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich
sprawach jej dotyczących,
7) prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
8) prawo do dostępu do informacji z różnych źródeł,
9) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
10) prawo do wyboru wychowawcy pełniącego obowiązki opiekuna
samorządu,
11) prawo do zgłaszania propozycji i wniosków odnośnie poprawy pracy
samorządu, warunków bytowych bursy oraz innych przejawów życia
bursy,
12) prawo do podtrzymania tożsamości narodowej i religijnej,
13) prawo do pomocy w nauce w wypadku wystąpienia trudności
szkolnych.
UPRAWNIENIA WYCHOWANKÓW:

1) Wychowankowie mają możliwość rozwijania zainteresowań w kołach i
sekcjach działających w bursie z możliwością rozszerzenia oferty o
propozycje młodzieży.

2) Wychowankowie mają prawo uczyć się w wyznaczonych godz.9-11 i 1719 w ciszy, miejscu prawidłowo oświetlonym, korzystać ze zbiorów
biblioteki.
3) Każdy wychowanek ma prawo zgłaszać wnioski i skargi za
pośrednictwem MRB, która przekazuje je Opiekunowi Samorządu lub
Dyrektorowi placówki.
4) Wychowankowie mają prawo do wyboru Opiekuna Samorządu i odbywa
się to razem z wyborami MRB.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez
dyrektora placówki.
2. Regulamin jest ogólnie dostępny .

