Regulamin
Samorządu Wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie
I. Podstawa prawna
1. Samorząd Wychowanków działa na podstawie Art. 55 Ustawy o Systemie oświaty, Statutu
placówki i niniejszego Regulaminu.
II. Cele
1. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia,
współdziałania wychowanków i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
2. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do
aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny wychowanków.
3. Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu
problemów.
4. Zapewnienie partnerstwa we współpracy wychowanków z nauczycielami
w celu realizacji zadań wychowawczych placówki.
5. Szerzenie znajomości praw człowieka, dziecka i wychowanka z
równoczesnym przestrzeganiem obowiązków.
III. Zadania
1. Przedstawianie dyrektorowi i radzie pedagogicznej swoich uwag i
wniosków dotyczących funkcjonowania placówki.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego
rozwiązywania problemów własnych i stworzenie warunków do
wyzwolenia aktywności społecznej oraz organizowanie członków do jak
najlepszego wypełniania obowiązków w placówce.
3. Przedstawianie propozycji do planu pracy placówki, wynikających z
potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży.
4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących członków kół zainteresowań,
udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności w placówce.
5. Dbanie o sprzęt i urządzenia placówki.
6. Dbanie o dobre imię i honor placówki, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
IV. Postanowienia ogólne
1. Organem Samorządu Wychowanków jest: Zarząd Samorządu, zwany dalej "Zarządem".
2. Zarząd liczy 5 osób.
3. Kadencja zarządu trwa jeden rok szkolny.
V. Wybory do zarządu
1. Wybory do zarządu Samorządu przeprowadzane są w październiku obowiązującego roku
szkolnego.
2. Wybory zarządu są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym
3. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika.
VI. Kompetencje Samorządu Wychowanków
Samorząd ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej placówki, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki. Samorząd posiada następujące uprawnienia:

• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami
• prawo do organizacji życia placówki umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem placówki a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
• prawo organizowania działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
VII. Kompetencje Zarządu Samorządu Wychowanków
• uchwala regulamin i dokonuje zmian
• ustala i zatwierdza plan pracy samorządu na dany rok szkolny
• kieruje pracą samorządu
• czuwa nad terminową realizacją planu pracy
• pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości.
• rozwiązuje sprawy sporne dotyczące wychowanków.
• występuje z wnioskami do dyrektora placówki, rady pedagogicznej, rady rodziców w ramach
swoich kompetencji.
• przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem
samorządu na zewnątrz
• zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności
• skarbnik Zarządu odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami zarządu.
VIII. Posiedzenia zarządu
1. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu
w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 dniowego terminu.
3. Posiedzenia zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 liczby
członków zarządu oraz na wniosek dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor placówki lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek zarządu.
5. Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków zarządu
(quorum).
IX. Tryb podejmowania uchwał
1. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Opiekun samorządu uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu na prawach
członka zarządu.
X. Obowiązki opiekuna samorządu
1.
2.
3.
4.

Koordynuje całokształt prac samorządu, czuwa nad realizacją planu pracy.
Czuwa nad przestrzeganiem demokratycznych zasad działania samorządu.
Inspiruje działania samorządu.
Pośredniczy między organami placówki a wychowankami.

XI. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

