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REGULAMIN  

MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.Nr 256, 

poz.2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r., nr 109, poz. 

631). 

3. Statut Bursy Międzyszkolnej z dnia 28.02.2011 r. w Hrubieszowie. 

4. Program Rozwoju Bursy na rok szkolny 2012/2013. 
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I. CELE SAMORZĄDU BURSY 

1. Rozwój samorządności bursowej, zgodnej  demokratycznymi zasadami współżycia 

społecznego. 

2. Stworzenie warunków do aktywności społecznej. 

3. Kreowanie twórczej atmosfery bursy, sprzyjającej samorealizacji, nauce i poznawaniu 

własnych zainteresowań.  

4. Integracja młodzieży bursy i kształtowanie umiejętności zespołowego działania. 

5. Współdziałanie młodzieży i wzajemne wspieranie się. 

6. Przyjmowanie współodpowiedzialności za sprawy związane z bursą poprzez 

podejmowanie różnorodnych inicjatyw w zakresie wewnętrznej organizacji życia 

młodzieży w bursie. 

7. Tworzenie warunków do partnerskiej dyskusji i rozwiązywania różnych spraw z 

wiązanych  z życiem bursy. 

8. Rozwój patriotyzmu. 

9. Dbanie o dobre mienie bursy. 

10. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji bursy zgodnie z założeniami programu 

wychowawczego i programu rozwoju bursy. 

 

 

II. ZADANIA SAMORZĄDU 

Do zadań samorządu bursy należą: 

1.  Organizowanie społeczności bursowej. 

2. Integracja młodzieży mieszkającej w bursie. 

3. Reprezentowanie bursy w środowisku. 

4. Przedstawienie opinii i postulatów wychowanków. 

5. Współdziałanie  z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją i pracownikami bursy. 

6. Współudział w rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych, naukowych, 

turystyczno – krajoznawczych. 

7. Inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego. 

8. Współdziałanie z organizacjami i rozstrzyganie sporów między wychowankami. 

9. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy wychowankami. 
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III. STRUKTURA SAMORZĄDU BURSY 

 

         (Ogólne zebranie bursowe) 

Wszyscy wychowankowie bursy 

 

 

 

 

          (Ogólne zebranie grupowe) 

Wychowankowie grup 

 

 

 

 

Organ samorządu bursy to: 

1. Rada Samorządu  Bursy - pełni ona rolę wykonawczą postanowień i uchwał 

Samorządu Bursy. 

W skład Rady Samorządu Bursy  wchodzą: 

 Przewodniczący, 

 Zastępca przewodniczącego, 

 Skarbnik, 

 Sekretarz. 

2. Rada Samorządu Grup - pełni rolę wykonawczą na szczeblu grupy. 

W skład Rady samorządu Grupy wchodzą:  

 Przewodniczący, 

 Zastępca przewodniczącego, 

 Skarbnik, 

 Sekretarz. 

 

 

 

 

 

Samorząd bursy 

Rada Samorządu 

Bursy 

Samorząd grup 

Rada Samorządu 

Grupy 
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IV. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU 

 

1. Samorząd ma prawo do zajmowania stanowiska w sprawach  związanych 

z prawami i obowiązkami wychowanka. 

2. Samorząd ma prawo do organizowania życia społecznego w bursie. 

3. Samorząd ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej 

i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami  organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją i Radą 

Pedagogiczną. 

4. Samorząd ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej wyboru wychowawcy 

pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

Sekcje mają charakter doradczy i pomocniczy w ramach różnych działań  

podejmowanych przez poszczególne  organy samorządu bursy: 

 Sekcja kulturalno – oświatowa i plastyczna 

 Sekcja sportowo – rekreacyjna 

 Wolontariat 

W skład każdej sekcji wchodzą: 

 Przewodniczący 

 Zastępca przewodniczącego 

 Sekretarz 

 Skarbnik 

 

 

 

 

 

 

 


