
REGULAMIN 

MŁODZIEŻOWEJ RADY 

BURSY MIEDZYSZKOLNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU 

 

§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Młodzieżowa Rada Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu działa w oparciu o art. 85 Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe. 

2. W Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu działa samorząd młodzieży, który tworzą 

wszyscy wychowankowie Bursy. 

3. Organem samorządu młodzieży jest Młodzieżowa Rada Bursy będąca jedynym 

reprezentantem ogółu wychowanków. 

4.  Zasady wybierania i działania Młodzieżowej Rady Bursy określa Regulamin uchwalany  

przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem Bursy. 

  

§ 2 

ORGANY WŁADZY MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

I. SAMORZĄD GRUPOWY  

1. W Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu funkcjonują samorządy grupowe. Samorząd grupowy 

jest reprezentantem ogółu wychowanków grupy.  

2. Opiekunem Samorządu Grupowego jest wychowawca danej grupy.  

3. Kandydatów na poszczególne stanowiska Samorządu Grupowego typują wychowankowie grupy. 

4. Wybory funkcyjnych Samorządów Grupowych odbywają się osobno w każdej grupie, w miesiącu 

wrześniu, podczas ogólnego zebrania wyborczego.   

5. Zarząd Samorządu grupowego zostaje wybrany zwykłą większością głosów, przy stwierdzeniu 

obecności co najmniej 2/3 wychowanków danej grupy. Poszczególne funkcje w Zarządzie 

przyznawane są według ilości uzyskanych głosów.  

6. Funkcyjni Samorządu Grupowego.  

a) Przewodniczący  

- Jest przedstawicielem swojej grupy w Zarządzie Młodzieżowej Rady Bursy.  

- Reprezentuje grupę oraz każdego wychowanka indywidualnie wobec wychowawcy grupy, grona 

pedagogicznego i Dyrekcji.  

- Współpracuje z wychowawcą danej grupy wychowawczej.  

- Przed zebraniem Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy gromadzi wszystkie wnioski wychowanków 

danej grupy, jakie maja być rozpatrzone przez Zarząd MRB, przekazuje je przewodniczącemu 

Zarządu.  

- Upowszechnia ustalenia, decyzje i wyniki pracy Zarządu MRB wśród koleżanek/kolegów swojej 

grupy.   

- Może uczestniczyć w zebraniach Zarządu MRB.  

- Angażuje koleżanki /kolegów swojej grupy do współpracy z Zarządem MRB.  

- Wspólnie z grupą dba o czystość i estetyczny wygląd pokoi mieszkalnych i terenu bursy.  

b) Wiceprzewodniczący  

- Pomaga przewodniczącemu w pełnieniu przez niego obowiązków.  

- W czasie nieobecności przewodniczącego grupy pełni jego obowiązki.  

- Współpracuje z Zarządem MRB.  

 



7. Kadencja Samorządu Grupowego.  

a) Kadencja samorządu grupowego trwa jeden rok szkolny.  

b) Skład Samorządu Grupowego może zostać zmieniony w trakcie roku szkolnego.  

c) Decyzję o odwołaniu funkcyjnego Samorządu Grupowego podejmuje opiekun Samorządu 

Grupowego, w przypadkach, gdy:  

- funkcyjny, w wyniku poważnego naruszenia Regulaminu Wychowanka Bursy otrzyma 

naganę wychowawcy lub  Dyrektora,  

- wychowankowie grupy opowiedzą się za odwołaniem funkcyjnego Samorządu Grupowego 

z zajmowanego przezeń stanowiska. Podczas ogólnego zabrania grupy, w wyniku tajnego 

głosowania, w obecności co najmniej 2/3 wychowanków grupy, wychowawca grupy przeprowadza 

w/w głosowanie w odpowiedzi na wniosek złożony przez minimum 1/5 wychowanków grupy.  

  

II. ZARZĄD MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY  

1. Funkcyjni Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy i ich zadania.  

a) Przewodniczący  

- Planuje i organizuje zebrania Zarządu wynikającego z przyjętego planu pracy MRB na dany rok 

szkolny (przy współpracy z opiekunem MRB).  

- Zwołuje posiedzenia Zarządu MRB na wniosek opiekuna MRB, Dyrektora Bursy, rady 

pedagogicznej, pozostałych członków Zarządu bądź Samorządów Grupowych.  

- Informuje młodzież o planowanych zebraniach Zarządu.  

- Rozdziela pomiędzy poszczególnych członków Zarządu zadania wynikające z planu pracy MRB 

(przy współpracy z opiekunem MRB; sam również angażuje się w realizację przedsięwzięć ujętych 

w planie pracy MRB).  

- Angażuje jak największą grupę wychowanków bursy do współpracy z Zarządem MRB.    

- Współpracuje z Dyrektorem Bursy, Radą Pedagogiczną i opiekunem MRB, przekazuje wnioski  

i propozycje młodzieży.  

- Informuje zarząd o decyzjach Dyrektora i Rady Pedagogicznej Bursy w sprawach dotyczących 

ogółu wychowanków bursy.  

b) Wiceprzewodniczący  

- Pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.   

- Angażuje się w realizację przedsięwzięć ujętych w planie MRB.  

- Włącza jak największą grupę wychowanków bursy do współpracy z Zarządem MRB. 

- W czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.  

c) Członkowie  

- Angażują się w realizację przedsięwzięć ujętych w planie MRB.  

- Wypełniają zadania wyznaczone im przez przewodniczącego i opiekuna MRB.  

- Kierują pracami poszczególnych sekcji.  

- Angażują jak największą grupę wychowanków bursy do współpracy z Zarządem MRB.  

d) W zebraniach Zarządu MRB mogą uczestniczyć Przewodniczący Samorządów Grupowych.  

2. Pracami Zarządu MRB kieruje przewodniczący MRB przy pomocy opiekuna MRB.  

3. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów przy stwierdzeniu obecności co najmniej 2/3 

wychowanków wchodzących w skład zarządu MRB.  

4. W sprawach spornych decyzje mogą być podejmowane w glosowaniu tajnym.  

5. Sekcje Młodzieżowej Rady Bursy:  

- Zarząd MRB może powoływać sekcje, w skład których może wejść każdy wychowanek bursy.   

- Sekcje powoływane są do wykonywania konkretnych zadań.  

- Przy powoływaniu sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności oraz jej przewodniczącego.  

 

 



6. Kadencja Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy:  

a) Kadencja Zarządu trwa jeden rok szkolny.  

b) Skład Zarządu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.  

c) Członek Zarządu może sam zrezygnować z pełnienia funkcji w Zarządzie zgłaszając ten fakt 

opiekunowi MRB.  

d) W przypadku, gdy funkcyjny naruszy Regulamin Wychowanka Bursy i otrzyma naganę 

wychowawcy lub Dyrektora decyzję o odwołaniu funkcyjnego Młodzieżowej Rady dokonuje 

Dyrektor Bursy na wniosek opiekuna po zasięgnięciu opinii reszty Zarządu.  

e) W wyniku dymisji lub odwołania członka MRB do Zarządu wchodzi kolejna osoba z listy 

kandydatów, która otrzymała największą ilość głosów w wyborach.  

  

§ 3 

ORDYNACJA WYBORCZA 

1. Wybory do Zarządu MRB przeprowadzane są na początku każdego roku szkolnego najpóźniej   

w drugim tygodniu października. W miarę potrzeb przeprowadzane są wybory uzupełniające.  

2. Zgłaszanie kandydatów i kampania wyborcza.  

a) Do Zarządu MRB nie mogą kandydować wychowankowie którzy:  

 - podczas zamieszkania w bursie, w wyniku poważnego naruszenia Regulaminu Wychowanka 

Bursy otrzymali naganę wychowawcy lub Dyrektora. 

- naruszyli inne obowiązujące przepisy prawne.  

b) Wychowankowie z poszczególnych grup zgłaszają swoich kandydatów do Zarządu MRB 

opiekunowi MRB na tydzień przed terminem wyborów; wychowankowie chętni do pracy   

w Zarządzie MRB mogą również sami zgłaszać swoje kandydatury do opiekuna MRB.  

c) Dzień wyborów zostaje wyznaczony i ogłoszony przez opiekuna MRB na tablicy ogłoszeń.  

d) Kandydat do zarządu MRB wyraża swoja zgodę na kandydowanie i potwierdza ją u opiekuna 

MRB.  

e) Opiekun MRB przedstawia wychowankom bursy listę kandydatów do MRB sporządzoną według 

porządku alfabetycznego.  

f) Zgłoszeni kandydaci w ciągu 7-u dni poprzedzających termin wyborów do Zarządu MRB mogą 

prezentować swój program na tablicy ogłoszeń, na zebraniach grup, w indywidualnych rozmowach 

ze współmieszkańcami.  

3. Glosowanie:  

a) Glosowanie jest tajne.  

b) Przed przystąpieniem do głosowania wychowanek powinien potwierdzić swój udział  

w glosowaniu własnoręcznym podpisem na liście mieszkańców bursy uprawnionych  

do glosowania.  

c) Każdy mieszkaniec bursy ma prawo do oddania jednego głosu na kandydata do Zarządu MRB.  

d) Oddanie głosu polega na dostawianiu znaku X przy jednym nazwisku kandydata do Zarządu 

MRB i wrzuceniu karty do urny wyborczej.  

e) Na karcie wyborczej zamieszczone są wszystkie nazwiska kandydatów na członków zarządu 

MRB startujących w wyborach, ułożone w porządku alfabetycznym, głos uznaje się za ważny,  

gdy wyborca postawi znak X przy jednym nazwisku kandydata do Zarządu MRB.  

f) Karty zawierające większą ilość skreśleń, przekreślone zupełnie, zniszczone lub posiadające 

zakreślenia nieczytelne czy tez karty czyste bez żadnych znaków uznaje się za nieważne.   

g) Kandydat do pracy w Zarządzie MRB uzyskuje mandat zdobywając zwykłą większością 

głosów w głosowaniu.  

4. Komisja Wyborcza.  

a) Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun MRB (w przypadku, gdy młodzież nie wybrała 

jeszcze opiekuna MRB wybory do Zarządu MRB przeprowadza opiekun poprzedniej kadencji).  



b) Przewodniczący komisji powołuje członków komisji spośród wychowanków bursy.  

c) Członkiem komisji wyborczej nie może być kandydujący w wyborach wychowanek ani jego 

współmieszkańcy pokoju.  

d) Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania.  

e) Po zakończeniu glosowania komisja zlicza glosy, sporządza protokół, a jej przewodniczący 

wywiesza wyniki na tablicy ogłoszeń.  

5. Ukonstytuowanie się Zarządu MRB:  

a) Zarząd MRB stanowi 6 osób, które uzyskały największą ilość głosów w głosowaniu.  

b) W przypadku, gdy większa liczba kandydatów uzyska jednakową ilość głosów uprawniającą  

do wejścia w skład Zarządu MRB, wówczas stan liczbowy Zarządu poszerza się o te osoby.  

c) Zarząd samorządu ukonstytuowuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.   

d) Poszczególne funkcje w Zarządzie przydzielone są w zależności od ilości uzyskanych w wyborach 

    głosów.  

6. Wybory uzupełniające.  

a) Wybory uzupełniające przeprowadza się na skutek dymisji bądź odwołania 1/2 członków Zarządu 

MRB.  

b) W wyniku wyborów uzupełniających Zarząd MRB uzupełniony jest o liczbę osób, które odeszły  

z Rady w wyniku dymisji bądź odwołania.  

c) Do Zarządu MRB wejdą wychowankowie, którzy w wyborach otrzymają największą liczbę 

głosów.  

d) Zgłoszenie kandydatów i kampania wyborcza odbywa się według obowiązującej Ordynacji 

Wyborczej.  

e) Ukonstytuowanie się nowego Zarządu MRB:  

- Nowy Zarząd MRB stanowi 6 osób: członkowie Zarządu wybranego na początku bieżącego roku 

szkolnego oraz wychowankowie, którzy uzyskali największa liczbę głosów w wyborach 

uzupełniających, w liczbie odpowiadającej członkom Zarządu MRB, którzy zrezygnowali  

bądź zostali odwołani z funkcji w Zarządzie MRB.  

- W przypadku, gdy większa liczba kandydatów uzyska jednakową ilość głosów uprawniająca   

do wejścia w skład Zarządu MRB, wówczas stan liczbowy Zarządu poszerza się o te osoby.  

- Nowo powołany Zarząd MRB ukonstytuowuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.   

  

§ 4 

UPRAWNIENIA ZARZĄDU MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

1. Delegowanie swoich członków do prac w organach, w których obecność wychowanków 

wynika z potrzeb określonych Regulaminami Bursy.  

2. Negocjowanie i przyjmowanie stanowiska większości wychowanków w sprawach spornych, 

konfliktowych o dużym znaczeniu zarówno dla funkcjonowania bursy jak i sytuacji wychowanków.   

3. Reprezentowanie stanowiska większości wychowanków oraz ich interesów przed Dyrekcją  

i Gronem Pedagogicznym Bursy.  

4. Realizowanie planu pracy MRB ustalonego na nowy rok szkolny.  

5. Reprezentowanie Bursy w środowisku lokalnym.  

6. Wnioskowanie do Dyrektora bursy o nagrody dla wychowanków wyróżniających się.  

7. Samorząd może przedstawiać Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Bursy wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

wychowanków, zgodnie z art. 85. pkt. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

  

 

 

 



§ 5 

OBOWIĄZKI ZARZĄDU MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

1. Prawidłowy stosunek do obowiązującego w placówce Regulaminu Wychowanka Bursy.  

2. Aktywny i twórczy udział w realizacji przyjętego planu pracy MRB.  

3. Obrona praw i godności poszczególnych wychowanków, a także na życzenie wychowanka  

lub grupy wychowanków, reprezentowanie ich stanowiska, postulatów i wniosków przed Dyrekcją  

i Gronem Pedagogicznym Bursy.  

4. Angażowanie wychowanków do pracy na rzecz społeczności bursy.  

 

§ 6 

OPIEKUN MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY 

1. Opiekun Młodzieżowej Rady Bursy jest koordynatorem jej całorocznej pracy.  

2. Opiekun przeprowadza wybory do Zarządu MRB i wybory Opiekuna MRB na następną kadencję.  

3. Pełni funkcję pośrednika między MRB a wychowawcami, rodzicami oraz społecznością lokalną.  

4. Pełni funkcję doradcy Młodzieżowej Rady Bursy.  

5. Służy swoja pomocą i doświadczeniem w codziennej pracy MRB.  

6. Wybierany jest przez ogół wychowanków Bursy, spośród wychowawców większością głosów.  

7. Wybierany jest w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich. 

8. Prowadzi dokumentację MRB. 

  

 

Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy zatwierdzony Uchwałą Młodzieżowej Rady Bursy 

Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu nr 1/2020/2021 w dniu 12.10.2020 r.  


