
ZASADY DZIAŁANIA

MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

w ZSZ nr 1 w Starachowicach

ROZDZIAŁ 1

Nazwa organu samorządu wychowanków

§ 1. 

Ustanawia się Młodzieżową Radę Bursy (MRB) jako organ kierujący bieżącą działalnością

samorządu wychowanków. MRB podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich wychowanków

jako samorządowi młodzieżowemu. W skład MRB wchodzi 4 członków. W przypadkach

szczególnie uzasadnionych ta liczba może być inna.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania MRB

§ 2.

        1.Celem MRB jest reprezentowanie ogółu wychowanków Bursy:

1) podejmowanie działań i decyzji zmierzających do motywowania pozostałych organów placówki

do doskonalenia statutowej działalności Bursy;

2) podejmowanie wszelkich działań na rzecz koleżanek i kolegów będących mieszkańcami Bursy.

2.  Zadaniem  MRB  jest  przedstawianie  Zespołowi  Wychowawczemu  i  Dyrektorowi  wniosków

i opinii  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  funkcjonowania  wychowanka  w  Bursie,

a w szczególności dotyczących podstawowych praw takich jak:

1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania;

2) prawo do organizacji życia w bursie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

stawianymi  wymaganiami  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania  własnych  zainteresowań,

zamiłowań i uzdolnień;

3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki.



ROZDZIAŁ 3

Zasady wybierania MRB

§ 3.

1. W wyborach i głosowaniu do MRB biorą udział Dyrektor, wychowawcy i mieszkańcy Bursy.

2. Wybory odbywają się w miesiącach wrzesień/październik każdego roku szkolnego.

  3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, zwykłą większością

głosów.  Biorący  udział  w  wyborach  wybierają:  Przewodniczącego,  Wiceprzewodniczącego,

Sekretarza oraz Członka . 

  4. Członkiem MRB może zostać wychowanek, który swym zachowaniem i postawą świadczy o

pełnym przestrzeganiu  obowiązujących  go  zasad  w Bursie,  przyjętych  i akceptowanych  norm i

wartości społecznych.  Wychowanek, który jest członkiem MRB i wykroczył poza przyjęte postawy

i zachowania, zostaje pozbawiony funkcji. W takiej sytuacji odbywają się wybory uzupełniające.

  5. W przypadku opuszczenia Bursy przez członka MRB, przeprowadza się wybory uzupełniające.

  6. Wyniki wyborów zatwierdza Dyrektor, ma on decydujące zdanie co do ostatecznego wyboru

członków MRB. W uzasadnionych przypadkach może nie wyrazić zgody na pełnienie tej funkcji

przez osoby wybrane. Wówczas funkcję przejmuje osoba, która zdobyła kolejne miejsce na liście

pod względem ilości głosów.

ROZDZIAŁ 4

Ramowy plan działania MRB

§ 4.

1. Opiekuna MRB wyznacza Dyrektor, we wrześniu każdego roku szkolnego. 

2. W ciągu dwóch tygodni od wyborów, MRB opracowuje zadania, których realizacji zamierza się

podjąć w ciągu roku szkolnego.

3. Posiedzenia MRB odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu. 

4. Każdorazowo posiedzenia MRB są protokołowane przez Sekretarza, a w razie jego nieobecności

przez osobę wyznaczoną przez opiekuna MRB.

5. Członkowie MRB dwa razy w roku przedstawiają Dyrektorowi sprawozdanie z działalności.


