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Regulamin Samorządu Wychowanków  

Pałacu Młodzieży w Tarnowie 

 

I. Podstawa prawna 

 

Samorząd Wychowanków w Pałacu Młodzieży w Tarnowie działa na podstawie Ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Statutu Pałacu Młodzieży i niniejszego regulaminu. 

II. Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie placówki. 

2. Zasady działania Samorządu Wychowanków określa regulamin uchwalany przez ogół 

wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem placówki. 

4. Do Samorządu może należeć młodzież biorąca udział w stałych zajęciach placówki, 

zainteresowana udziałem i współpracą w tworzeniu projektów, przygotowywaniu oraz 

prowadzeniu zajęć i imprez, chętna do współpracy w ramach działań kulturalnych, 

edukacyjnych i wychowawczych PM. 

5. Władzami Samorządu Wychowanków jest Zarząd Samorządu. 

6. Członkowie Zarządu wybierani są z przedstawicieli poszczególnych pracowni. 

7. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i 

powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

8. Samorząd Wychowanków jest reprezentowany przez Zarząd Samorządu. 

9. Na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym Samorząd Wychowanków zbiera pomysły  

i tworzy plan działań na nowy rok szkolny. 

10. Samorząd wybiera osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkretnych przedsięwzięć.  

III. Cele 

 

1. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania 

wychowanków i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy. 

2. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, 

samokontroli i samodyscypliny wychowanków. 

3. Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. 

4. Zapewnienie partnerstwa we współpracy wychowanków z nauczycielami w celu realizacji 

zadań wychowawczych placówki. 

5. Szerzenie znajomości praw człowieka, dziecka i wychowanka z równoczesnym 

przestrzeganiem obowiązków. 

 

IV. Zadania 

 

Do podstawowych zadań Samorządu należy w szczególności: 

1. Inicjowanie nowych form działań Pałacu Młodzieży (proponowanie tematyki oraz 

sposobów działań atrakcyjnych dla młodych ludzi i adekwatnych do ich bieżących potrzeb  

i zainteresowań). 

2. Wspomaganie działań placówki poprzez czynny udział w prowadzonych przez PM 

projektach, imprezach i zajęciach. 
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3. Wspomaganie działań PM poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu projektów  

i różnego rodzaju imprez. 

4. Pomoc w naborze uczestników i promocji działań placówki wśród swoich rówieśników. 

5. Wspieranie wychowanków i udzielanie pomocy w razie, gdyby zaszła taka potrzeba. 

6. Indywidualny rozwój osobisty wychowanków poprzez umożliwienie zdobywania wiedzy  

z wielu dziedzin, kontaktowania z interesującymi ludźmi, udział w projektach 

międzynarodowych. 

7. Bliższe wzajemne poznanie się kadry i wychowanków służące lepszej współpracy. 

8. Zdobywanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i dbałości o wspólne dobro. 

9. Przedstawianie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoich uwag i wniosków dotyczących 

funkcjonowania placówki. 

10. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania 

problemów własnych i stworzenie warunków do wyzwolenia aktywności społecznej oraz 

organizowanie członków do jak najlepszego wypełniania obowiązków w placówce. 

11. Dbanie o sprzęt i urządzenia placówki. 

12. Dbanie o dobre imię i honor placówki, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

V. Kompetencje 

 

1. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Radzie Pedagogicznej placówki, Radzie 

Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków: 

a) prawo do zapoznawania się z programami obowiązującymi w placówce ; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo redagowania i wydawania gazety; 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem; 

e) prawo do organizacji życia placówki umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem placówki a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem placówki może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

4. Samorząd Wychowanków może opiniować: 

a) pracę nauczyciela na wniosek Dyrektora; 

b) decyzję innych organów placówki o skreśleniu wychowanka z listy uczestników zajęć 

Pałacu Młodzieży. 

8. Samorząd Wychowanków może wnioskować do Rady Pedagogicznej oraz do Dyrektora  

o powołanie Opiekuna Samorządu spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce. 

9. Opiekuna wybiera ogół wychowanków placówki. Wybory Opiekuna są równe, tajne, 

bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

 

VI. Organy Samorządu Wychowanków 

 

1. Organem Samorządu Wychowanków jest: zarząd samorządu, zwany dalej „Zarządem”. 

2. Zarząd tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i członkowie. 

3. Zarząd liczy minimum 5 osób. 
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4. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków zarządu zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu zarządu. 

5. Kadencja zarządu trwa 1 rok. 

 

VII. Zasady wyboru Zarządu Samorządu Wychowanków 

 

1. Nauczyciele poszczególnych pracowni organizują wraz z wychowankami wybory 

kandydatów do Zarządu Samorządu Wychowanków Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 

2. Wybory w pracowniach odbywają się na warunkach ustalonych przez uczestników 

poszczególnych pracowni. 

3. Wybory do Zarządu przeprowadzane są w październiku obowiązującego roku szkolnego. 

4. Wybory Zarządu są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

5. Opiekun Samorządu przygotowuje listę kandydatów i odpowiada za wybór Zarządu. 

6. Zarząd tworzą kandydaci z największą liczbą głosów. 

7. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego  

i sekretarza. 

10. Funkcje pełnione w wybieralnych organach nie mogą być łączone. 

11. Mandat członka zarządu wygasa w wypadku: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) zaprzestania uczestnictwa w zajęciach placówki, 

d) odwołania decyzją dyrekcji placówki lub Rady Pedagogicznej. 

12. Z przeprowadzonych wyborów spisuje się protokół,  

 

VIII. Kompetencje Zarządu Samorządu Wychowanków 

 

1. Przewodniczący Zarządu: 

a) organizuje pracę Zarządu,  

b) współprowadzi wraz z opiekunem Samorządu Wychowanków posiedzenia i jest 

reprezentantem Samorządu na zewnątrz, 

c) kieruje pracą Samorządu, 

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

e) występuje z wnioskami do dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej, rady rodziców w 

ramach swoich kompetencji, 

f)  za pośrednictwem opiekuna Samorządu, ma prawo zgłaszać propozycje dotyczące 

dofinansowania inicjatyw Samorządu podejmowanych na rzecz uczestników zajęć do 

dyrekcji placówki. 

2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

 

IX. Posiedzenia Zarządu 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w każdym czasie z inicjatywy przewodniczącego lub 

opiekuna Samorządu oraz na wniosek dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 

liczby członków zarządu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie 

Zarządu w trybie pilnym. 
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5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor placówki lub 

inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu 

(quorum)  

 

X. Tryb podejmowania uchwał 

 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. 

2. Opiekun Samorządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Zarządu. 

3. Decyzje Zarządu mogą być uchylone przez dyrekcję placówki gdy są sprzeczne z prawem 

lub statutem.  

4. Decyzje podjęte przez Zarząd Samorządu  muszą być zatwierdzone przez dyrektora 

placówki. 

 

XI. Prawa i obowiązki członków Zarządu 

 

1. Członkowie Zarządu mają prawo wypowiadania własnych opinii na każdy, omawiany 

temat. 

2. Członkowie maja prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach 

podejmowanych przez zarząd. 

3. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu. 

 

XII. Obowiązki opiekuna Samorządu 

 

1. Koordynuje całokształt prac Samorządu, czuwa nad realizacją planu pracy. 

2. Czuwa nad przestrzeganiem demokratycznych zasad działania Samorządu. 

3. Inspiruje działania Samorządu. 

4. Pośredniczy między organami placówki a wychowankami. 

 

 

Regulamin Samorządu Wychowanków Pałacu Młodzieży w Tarnowie został uchwalony w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 


