
Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy 

1. Samorząd młodzieży tworzą w Bursie wszyscy mieszkańcy, a młodzież poszczególnych 

grup wychowawczych tworzy samorząd grup; 

2. Reprezentacją samorządu młodzieży jest Młodzieżowa Rada Bursy, będąca jedynym 

reprezentantem ogółu wychowanków. 

3. Zasady wybierania, działania oraz kompetencje organów samorządu wychowanków 

określa regulamin samorządu wychowanków uchwalony przez ogół wychowanków 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Młodzieżowa Rada Bursy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw wychowanków, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym, jego treścią, 

celami i zadaniami; 

2) prawo do organizacji życia w placówce, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między obowiązkami szkolnymi, obowiązkami samoobsługowymi, zajęciami 

wychowawczymi, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

3) prawo udziału w ustalaniu i aktualizowaniu przepisów organizacyjno – porządkowych 

Bursy regulujących zasady współżycia w Bursie; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety Młodzieżowej Rady Bursy oraz prowadzenia 

gazetki ściennej; 

5) prawo wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

6) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania; 

7) prawo do wydawania, na wniosek Dyrektora Bursy, opinii w sprawie oceny pracy 

wychowawcy; 

8) prawo do uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej spraw 

młodzieży. 

5. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu. 

1) Młodzieżowa Rada Bursy w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

2) Dla sprawnej koordynacji tych zadań Młodzieżowa Rada Bursy może ze swojego składu 

wyłonić radę wolontariatu oraz ustalić jej strukturę i kompetencje. 

6. Do obowiązków Młodzieżowej Rady Bursy należy w szczególności: 

1) współpraca z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Bursy, opiekunem oraz samorządami 

grup; 

2) reprezentowanie interesów społeczności młodzieżowej Bursy; 

3) inicjowanie, koordynowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, 

turystycznej i rozrywkowej; 

4) współdziałanie w układaniu jadłospisów, dyżurów samoobsługowych i porządkowych 

służących usprawnieniu różnych dziedzin życia w Bursie; 

5) czuwanie nad estetyką pomieszczeń i poszanowaniem mienia Bursy; 

6) współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących 

w dyspozycji Młodzieżowej Rady Bursy; 

7) tworzenie dobrej atmosfery w Bursie; 



8) opiniowanie rażących przejawów naruszania norm współżycia społecznego; 

9) propagowanie idei samorządności, wolontariatu i współodpowiedzialności za właściwe 

jej realizowanie; 

10) prowadzenie na bieżąco dokumentacji Młodzieżowej Rady Bursy. 

7. Obowiązkiem opiekuna Młodzieżowej Rady Bursy jest: 

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

wychowawców i Dyrektora; 

2) zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Bursy niezbędnych warunków organizacyjnych 

do samorządnej działalności młodzieży; 

3) informowanie o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących wychowanków; 

4) uczestnictwo w ocenie pracy Młodzieżowej Rady Bursy dokonywanej przez Dyrektora 

i Radę Pedagogiczną. 

8. Zebrania odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Zebrania zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Bursy lub osoba przez niego upoważniona. Wszystkie 

spotkania są protokołowane. W zebraniach Zarządu uczestniczy opiekun Młodzieżowej Rady 

Bursy. 

9. Na pierwszym zebraniu nowo wybranej Młodzieżowej Rady Bursy, wybierany jest na 

drodze wyborów pośrednich Zarząd, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępcy, 

skarbnik oraz członkowie. Do kompetencji Zarządu należy:  

1) reprezentowanie mieszkańców Bursy Szkolnej 

2) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań, protokołowanie zebrań. 

10. Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy wybierany jest co dwa lata, ewentualnie częściej 

w miarę potrzeb. 

11. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Młodzieżową 

Radę Bursy. 

12. Wybory przewodniczących samorządów grup, odbywają się we wrześniu.  

13. Wybory zarządu odbywają się w październiku spośród członków Młodzieżowej Rady 

Bursy. 

14. Opiekun Młodzieżowej Rady Bursy wybierany jest przez całą społeczność Bursy. 

15. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Młodzieżowej 

Rady Bursy. 

16. Opiekun nadzoruje i wspiera wszelkie formy pracy Młodzieżowej Rady Bursy. 

17. Decyzje Młodzieżowej Rady Bursy podejmowane są większością głosów przy 

obecności więcej niż połowy osób uprawnionych do głosowania. 
 


