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Regulamin Samorządu Wychowanków POW „Jedynka” w Białymstoku 

 

 

 Regulamin niniejszy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustawą z dnia 

9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 21.07.2011 r.) 

oraz Regulaminem POW „Jedynka” w Białymstoku; określa organizację i zadania Samorządu 

Wychowanków. 

 

 

Organy Samorządu Wychowanków 
 

1. Samorząd POW „Jedynka” tworzą wszyscy wychowankowie placówki. 

2. Samorząd jest organizacją działającą na rzecz wychowanków i zarządzaną przez 

wychowanków. 

3. Reprezentantami ogółu wychowanków są Przedstawiciele Samorządu. 

4. Przedstawiciele Samorządu, powołani w toku wyborów, są organem wykonawczo- 

zarządzającym Samorządu. 

5. Pieczę nad Samorządem Wychowanków sprawuje opiekun Samorządu, wybrany 

spośród wychowawców placówki. 

6. Przedstawiciele Samorządu ściśle współpracują z opiekunem Samorządu, 

wychowawcami i Dyrektorem placówki. 

7. Przedstawiciele Samorządu mogą posiadać własne fundusze, które będą służyć 

finansowaniu działalności Samorządu. 

 

Zasady wybierania Przedstawicieli i opiekuna Samorządu Wychowanków 

 

1. Wychowankowie POW „Jedynka” w tajnym głosowaniu wybierają opiekuna 

Samorządu spośród wychowawców placówki. 

2. Opiekun Samorządu organizuje wybory Przedstawicieli Samorządu. 

3. Przedstawiciele Samorządu są wybierani w tajnym, równym głosowaniu, większością 

głosów na okres jednego roku (do 30 września). 

4. Kandydat na Przedstawiciela Samorządu powinien: 

 systematycznie realizować obowiązek szkolny i uzyskiwać pozytywne wyniki 

w nauce  

 stosować się do postanowień zawartych w  regulaminie placówki 
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 przestrzegać ogólnie przyjętych norm i zasad społecznych 

 wyrażać chęć pracy i działania w Samorządzie Wychowanków 

5. Działalność Samorządu opiera się na wartościach, takich jak: przyjaźń; dobro; 

szacunek do drugiego człowieka, pracy i prawa; życzliwość; sprawiedliwość; 

odpowiedzialność za siebie, kolegów i koleżanki, powierzone zadanie;  poszanowanie 

cudzych przekonań; liczenie się z potrzebami innych, z wolnością i odrębnością 

drugiego człowieka.   

6. Opiekun Samorządu może być odwołany z pełnionej funkcji na wniosek 

wychowanków, jeśli nie spełnia się w powierzonej mu roli. 

7. Opiekun Samorządu wraz z Dyrektorem placówki mogą odwołać Przedstawiciela 

Samorządu, jeśli kandydat nie sprawdzi się jako reprezentant ogółu i dokonać 

ponownego wyboru na zasadach określonych w pkt. 3.  

8. Opiekun Samorządu wraz z Dyrektorem placówki mogą zawiesić Przedstawiciela 

Samorządu w pełnieniu funkcji (na okres jednego miesiąca) w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień zawartych w pkt. 4.   

 

 

Zadania Samorządu Wychowanków 

 

1. Uczestnictwo społeczności  placówki  w planowaniu, zarządzaniu i kierowaniu pracą 

placówki. 

2. Zgłaszanie opinii i potrzeb wychowanków. 

3. Organizowanie czasu wolnego wychowanków i współudział w rozwijaniu ich 

zainteresowań (np. organizacja wieczorów filmowych, dyskotek, konkursów, wystaw, 

wycieczek, zawodów sportowych). 

4. Udział w gospodarowaniu domem – dbanie o ład i porządek, sprzęt i urządzenia domu 

5. Angażowanie wychowanków do wykonywania prac na rzecz domu. 

6.  Kultywowanie i wzbogacanie tradycji domu (np. święto domu, urodziny 

wychowanków, usamodzielnienie wychowanków). 

7. Kształtowanie właściwego stosunku wychowanków  do nauki. 

8. Udział w regulowaniu wewnętrznych stosunków – omawianie bieżących problemów,  

pomoc koleżeńska. 

9. Wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków. 

10. Godne reprezentowanie domu na zewnątrz. 
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11. Redagowanie gazetki ściennej informującej o działaniach samorządu. 

12. Prowadzenie dokumentacji. 

13. Gospodarowanie zgromadzonymi funduszami Samorządu Wychowanków. 

14. Przedstawiciele Samorządu spotykają się cyklicznie z opiekunem Samorządu w celu 

omówienia dotychczasowej działalności oraz planowania nowych działań. 

 

Postanowienie końcowe 

 

1. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

dotyczących funkcjonowania placówki. 

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Samorząd Wychowanków oraz 

zatwierdzenia przez Dyrektora placówki. 

3. W organach Samorządu mogą uczestniczyć wyłącznie wychowankowie placówki. W 

przypadku opuszczenia placówki przez wychowanka mandat w organach Samorządu 

automatycznie wygasa. 

4. Regulamin musi być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich 

wychowanków. 

 

 

Zatwierdzony przez Dyrektora placówki w dniu: 27.03.2014 r. 


