REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
PAŃSTWOWEJ BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
WE WROCŁAWIU
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§
1
Samorząd stanowią wszyscy wychowankowie Bursy.

§
2
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach bursy, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
wychowanków, takich jak:
1) Ustania aktualnych priorytetów w zakresie realizacji potrzeb opiekuńczowychowawczych
i rozwojowych młodzieży,
2) Wyrażania opinii dotyczących wychowanków,
3) W sprawie ustalania i wprowadzania zmian w obowiązujących regulaminach,
4) W sprawie całokształtu poczynań placówki w zakresie organizacji opieki i wychowania.

§
3
Zadaniem Samorządu Bursy jest:
1) Organizowanie społeczności wychowanków,
2) Pełnienie roli rzecznika interesów ogółu społeczności wychowanków, rozstrzyganie sporów
dotyczących wychowanków, zapobieganie konfliktom,
3) Opiniowanie uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących skreśleń z listy wychowanków za
naruszenie regulaminu,
4) Prawo wnoszenia propozycji do programu wychowawczego grupy i Bursy,
5) Prawo udziału w ustalaniu
w placówce,

przepisów wewnętrznych regulujących zasady współżycia

Rozdział II
ORGANY I ZASADY ICH WYBORU
§
4

Pracami samorządu kieruje Zarząd Samorządu, w skład którego wchodzą :

1

 Przewodniczący,
 Zastępca,
 Sekretarz
 Członkowie

§
5
1) Zarząd Samorząd Bursy wybierany jest raz do roku w pierwszej połowie października
w wyborach powszechnych,
2) Termin wyborów wyznaczany jest przez Dyrektora Bursy,

§
6
1) Za przygotowanie wyborów odpowiedzialny jest Opiekun Samorządu.
2) Kandydaci do Zarządu zgłaszani są do Opiekuna Samorządu nie później niż tydzień przed
wyborami.
3) Liczba kandydatów z grup wychowawczych waha się od 1 do 3 wychowanków.
4) Komisję skrutacyjną powołuje Opiekun Samorządu. W jej skład wchodzi po jednym
przedstawicielu każdej grupy wychowawczej.

1) Wybory odbywają się jednego dnia.

§
7

2) Komisja skrutacyjna czuwa nad właściwym przebiegiem wyborów.
3) Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza
wyniki wyborów na tablicy ogłoszeń.
4) Głosy są przechowywane w archiwum przez okres jednego roku.

§
8
W sytuacji, w której jeden z członków Zarządu Samorządu przestaje być mieszkańcem bursy
w czasie roku szkolnego, to jego obowiązki obejmuje osoba, która zdobyła następną w kolejności
największą liczbę głosów.
§
9
Zarząd Samorząd Bursy jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków.
§
10
Dokumentacją pracy samorządu jest Księga Samorządu Bursy.

Rozdział III
ZASADY DZIAŁANIA ZARZADU SAMORZĄDU BURSY
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§
11

Pracami Zarządu Samorządu Bursy kieruje przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca.

§
12
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów
przewodniczący lub zastępca ma głos decydujący.

§
13
Uchwały Zarządu Samorządu są zapisywane w Książce Samorządu Bursy i ogłaszane na tablicach
informacyjnych

§
14
Przewodniczący może wyznaczyć innego członka samorządu do prezentacji opinii w danej
sprawie.

§
15
Samorząd wychowanków stoi na straży przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminów
razem z wychowawcami i Dyrekcją Bursy.

Rozdział IV
OPIEKUN SAMORZĄDU
§
16

Samorząd Wychowanków ma swojego opiekuna, którego obowiązkiem jest:
1) Udzielanie pomocy w realizacji zadań, a w szczególności wymagających udziału nauczycieli
i dyrekcji,
2) Zapewnianie z upoważnienia Dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do
samorządnej działalności młodzieży,
3) Czuwanie nad zgodnym z prawem oświatowym działaniem samorządu,
4) Informowanie o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących wychowanków,
5) Inspirowanie wychowawców do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego
działalności.

Regulamin przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.11.2015r.
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