REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
DOMU DZIECKA W TURAWIE
Regulamin Samorządu Wychowanków Domu Dziecka w Turawie opracowano na
podstawie:
-

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U.z 2013 r., nr 135 poz. 154 z późn. zm.),

-

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w
sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz.1720),

I.

-

Statutu Domu Dziecka w Turawie,

-

Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Turawie

Postanowienia ogólne
§1

W Domu Dziecka w Turawie działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej
Samorządem.
§2
Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie domu dziecka.
§3
1. Samorząd domu dziecka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Dyrektorem,
który rozpatruje opinie i wnioski.
2. Dyrektor może uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu.
II.

Zadania samorządu
§4

Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach
dotyczących domu dziecka, a w szczególności realizacji podstawowych praw
wychowanków takich jak:
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1. prawo organizacji życia domowego umożliwiające właściwe proporcje między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych potrzeb i
zainteresowań,
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny własnego zachowania na terenie domu,
3. prawo

organizowania

działalności

kulturalnej,

oświatowej,

sportowej

i

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
placówki,
4. prawo wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§5
Samorząd Wychowanków reprezentuje wybierana do końca września nowego roku
szkolnego Rada Samorządu. Jest ona reprezentantem ogółu wychowanków – Samorządu.
§6
W skład Rady Samorządu wchodzą przedstawiciele każdej grupy wychowawczej. Spośród
nich wybierani są:
1. przewodniczący Rady Samorządu,
2. sekretarz,
3. członkowie rady.
§7
Radą opiekuje się Opiekun Rady Samorządu, który :
1. zapoznaje z najnowszymi przepisami, prawami członków Samorządu,
2. przedstawia wnioski i ustalenia Samorządu Dyrektorowi,
3. motywuje do pracy samorządowej wszystkich wychowanków,
4. odpowiada za prowadzenie dokumentacji Samorządu oraz jej przechowywanie,
5. odpowiada za jakość pracy (stymulowanie i motywowanie do pracy samorządowej)
Samorządu na terenie domu.
§8
Zakres działalności Rady Samorządu:
1. rozstrzyganie sytuacji konfliktowych pomiędzy wychowankami,
2. organizowanie imprez zgodnie z planem pracy Samorządu,
3. udzielanie pochwal i nagan wychowankom,
4. wnoszenie propozycji zmian odnośnie organizacji życia domowego.
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III. Postanowienia szczegółowe
§9
Dom zapewnia dzieciom:
1. przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka,
2. dostęp do nauki,
3. pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań
domowych, oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach
wyrównawczych,
4. w miarę możliwości, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i
rekreacyjno – sportowych w szkole i w środowisku lokalnym,
5. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza
miejscowością, w której znajduje się placówka,
6. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu
poza placówką np. wyjazdy na przepustki do rodziny,
7. kontakt z rodziną biologiczną dziecka za zgodą właściwego Sądu
Rodzinnego, poszukiwanie rodzin zastępczych, zaprzyjaźnionych
celem lepszego zaspokajania potrzeb dziecka i jego prawidłowej
socjalizacji,
8. opłatę za dożywianie prowadzone w szkołach,
9. opłatę za udział w imprezach, wycieczkach i uroczystościach
organizowanych przez szkołę,
§10
Dzieciom w placówce przysługuje :
1. wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych oraz stały, całodobowy dostęp do
pożywienia i napojów,
2. wyposażenie w :
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i
indywidualnych potrzeb,
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
c) środki higieny osobistej,
d) miesięcznie określoną kwotę kieszonkowego w wysokości od 1% do 8% kwoty
odpowiadającej kwocie, o której jest mowa w art.80 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 9
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czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr
149, poz.887) , która wynosi 1000,00 zł,
e) wychowankom przebywającym w ośrodkach wychowawczych zapewniających
całodobową opiekę i wychowanie wysokość kieszonkowego ustalana jest na
zasadach ustalonych z dyrekcją ośrodka z zastosowaniem postanowień zawartych
w punkcie 2d.
§11
Po opuszczeniu placówki jej wychowankowie mają prawo do korzystania przez okres
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lat z porad specjalistów pracujących w placówce.
§12
Spory oraz sytuacje konfliktowe wewnątrz placówki ( pomiędzy

wychowankami,

pracownikami a wychowankami) rozwiązuje Dyrektor przy udziale zainteresowanych stron.
Spory pomiędzy pracownikami nie mogą mieć wpływu na proces opieki i wychowania.
§13
Spory

pomiędzy

wychowankami

rozwiązują

wychowawcy

grup

z

których

są

wychowankowie po wysłuchaniu obydwu stron. W sytuacji konfliktowej wychowanek
zgłasza się do wybranego wychowawcy, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego lub
terapeuty z prośbą o wyjaśnienie i rozstrzygnięcie sporu. Wychowawca, pedagog, pracownik
socjalny lub terapeuta przeprowadzają postępowanie wyjaśniające w możliwie najkrótszym
terminie, jednakże nie później niż do dnia następnego od zgłoszenia.
§14
1. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawach wewnętrznych domu,
wychowanek ma prawo odwołać się od decyzji wychowawcy, psychologa, pedagoga,
pracownika socjalnego lub terapeuty w ciągu 7 dni do Dyrektora placówki.
2. Dyrektor rozpoznaje sytuację po zasięgnięciu opinii dziecka oraz wychowawcy,
psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego lub terapeuty i przedstawia
rozstrzygnięcie uczestnikom sporu w ciągu 3 dni od wniesienia odwołania.
§15
Zwolnienie - tzw. "przepustka" - wydawana jest przez wychowawcę w imieniu Dyrektora
/obowiązuje

pisemne

odnotowanie

w

Rejestrze

Przepustek"/.

Przy

zwalnianiu

wychowanków na pobyt u rodziców, obowiązują zasady określone przez właściwy Sąd
Rodzinny. Dyrektor placówki może w uzasadnionych przypadkach odmówić zwolnienia
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wychowanka na pobyt u rodziców lub osób zapraszających. O powodach odmowy
zwolnienia informuje zainteresowane strony.
§16
Dziecko może przebywać w placówce do pełnoletności lub po uzyskaniu pełnoletności do
czasu ukończenia szkoły, w której się uczy.
§17
Pobyt w placówce ustaje w przypadku :
1. powrotu dziecka do rodziców,
2. zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
3. usamodzielnienia się dziecka,
4. orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce,
5. skreślenia z ewidencji wychowanków przez Dyrektora.
§ 18
W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się
dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności Dyrektor placówki:
1. przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
2. powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekuna prawnego dziecka, policję, Sąd
Rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca pobytu
(zameldowania) wychowanka.
§ 19
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce stały zespół do spraw
okresowej oceny sytuacji dziecka ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce i
kieruje sprawę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i właściwego

Sądu

Rodzinnego, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w placówce. Posiedzenia zespołu
odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
§ 20
Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub
rażącego naruszenia zasad współżycia w placówce Dyrektor może wykreślić z ewidencji
wychowanków Domu Dziecka oraz odmówić ponownego przyjęcia do placówki.
§ 21
Dzieciom - mieszkańcom naszego Domu przysługują

prawa zawarte w Karcie Praw

Wychowanka, a w szczególności:
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1. Prawo do mieszkania i wyżywienia na czas pobytu w placówce, nie dłużej niż do 18
roku życia lub do ukończenia szkoły.
2. Prawo do posiadania niezbędnego minimum odzieży i rzeczy osobistych.
3. Prawo do wyposażenia w niezbędne podręczniki, zeszyty, przybory szkolne,
zabawki, pomoce dydaktyczne.
4. Prawo do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych
organizowanych w szkole, w domu oraz w instytucjach prowadzących takie zajęcia.
5. Prawo do kontaktowania się z rodziną i bliskimi.
6. Prawo do odwiedzania rodziny w miejscu jej zamieszkania na zasadach określonych
przez właściwy Sąd Rodzinny za zgodą Dyrektora, wychowawcy.
7. Wychowankowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca uzasadnionego
pobytu na koszt placówki (odwiedzenie rodziny) nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8. Prawo do odwiedzania koleżanek i kolegów oraz przyjmowania ich w domu do
godziny 20:30, w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy do godziny
21:30.
9. Prawo do przebywania w placówce z rodzeństwem.
10. Prawo do korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku w okresie ferii,
wakacji szkolnych i dni wolnych od nauki szkolnej.
11. Prawo do otrzymywania kieszonkowego w ustalonej kwocie na podstawie kryteriów
kieszonkowego opracowanych przez Samorząd z Dyrektorem.
12. Prawo do korzystania w racjonalny sposób ze sprzętu znajdującego się na
wyposażeniu placówki.
13. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego w tym dostępu do internetu na
zasadach określonych w regulaminie pracowni komputerowej.
14. Prawo do zatrzymania przy sobie odzieży i innych przedmiotów osobistego użytku
po usamodzielnieniu.
15. Prawo do usamodzielnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętym do
realizacji indywidualnym planem usamodzielnienia.
16. Prawo do swobody myśli, wypowiadania swojej opinii w sposób kulturalny na temat
kolegów, koleżanek i pracowników domu.
17. Prawo do pełnienia funkcji powierzonych przez samorząd wychowanków, grupę
wychowawczą, wychowawców.
18. Prawo do odbywania praktyk religijnych zgodnie z wyznawaną wiarą.
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19. Prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących organizacji zajęć w grupie
i w domu.
20. Prawo do nieskrępowanego i zgodnego z wolą dzieci uczestniczenia w życiu
kulturalnym i artystycznym.
21. Prawo do opieki lekarskiej, ochrony zdrowia oraz rehabilitacji zdrowotnej.
22. W sprawach konfliktowych wychowankowi przysługuje prawo odwołania się do
Rady Samorządu i do Dyrektora.
23. Prawo do kulturalnego, taktownego i życzliwego traktowania przez wychowawców i
innych pracowników domu.
24. Prawo do otrzymywania pomocy od wychowawców i innych pracowników we
wszystkich dziedzinach życia ( nauka, sprawy rodzinne, usamodzielnienie, itp. ).
25. W sprawach osobistych, rodzinnych i innych ważnych sprawach wychowankowi
przysługuje prawo wyboru wychowawcy wspomagającego go w tych działaniach,
jak również prawo udziału w podejmowanych decyzjach.
26. Wychowanek ma prawo do tego, aby o jego sprawach osobistych informowani byli
tylko pracownicy zgodnie z posiadanymi kompetencjami (jeżeli to konieczne ), a nie
inni pracownicy, wychowankowie lub inne osoby.
27. Prawo do zwalniania się z Domu za zgodą wychowawcy, Dyrektora.
28. Prawo zapewnienia następujących gwarancji wychowankowi, którego podejrzewa
się lub oskarża o popełnienie czynu niezgodnego z regułami postępowania :
a. domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem,
b. niezwłoczne, bezpośrednie poinformowanie go o stawianych zarzutach,
c. rozpatrzenia sprawy bez zwłoki przez wychowawcę w grupie w
porozumieniu z Dyrektorem,
d. pełne poszanowanie spraw z zakresu życia osobistego.
29. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach
rekreacyjnych, stosownych do wieku wychowanka w ramach możliwości
finansowych domu.
§ 22
Dzieci - mieszkańcy naszego Domu są zobowiązane do:
1) Systematycznego realizowania obowiązku szkolnego przez :
a) codzienne chodzenie do szkoły, na praktyki zawodowe,
b) przygotowanie się do zajęć szkolnych, systematyczne odrabianie zadań
domowych,
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c) dbanie o zeszyty, podręczniki, przybory szkolne, itp.
d) wyrównywania braków wiedzy wymaganej przez szkołę.
2) Uczestniczenie w życiu grupy, Domu, zajęciach i pracach prowadzonych w grupie i
przestrzeganie obowiązujących zasad.
3) Poszanowania pracowników, kolegów, koleżanek i ich pracy.
4) Pomocy młodszym i słabszym.
5) Poszanowania ubioru i otrzymanych rzeczy.
6) Poszanowanie własności kolegów, koleżanek oraz własności Domu.
7) Poszanowania godności osobistej i spokoju innych dzieci.
8) Kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji i reagowanie na niewłaściwe zachowanie
się innych.
9) Dbałości o własne zdrowie, higienę osobistą i czysty, schludny wygląd zewnętrzny.
10) Informowania wychowawców o miejscu pobytu podczas zwolnienia i czasie powrotu do
placówki.
11) Wracania ze szkoły po zakończeniu zajęć :
a) uczniowie szkół podstawowych – niezwłocznie po zakończonych lekcjach
korzystając ze zorganizowanego przez szkołę przewozu uczniów,
b) uczniowie Gimnazjum w Turawie – niezwłocznie po zakończonych lekcjach
korzystając ze zorganizowanego przez szkołę przewozu uczniów
c) uczniowie dojeżdżający do szkół

poza Turawę – pierwszym autobusem

odjeżdżającym w kierunku Turawy.
12) Wracania z burs i internatów na dni wolne od nauki szkolnej.
13) Wychowanek przebywający w naszym Domu wspólnie z młodszym rodzeństwem ma
obowiązek opiekowania się nim na miarę swoich możliwości.
14) Informowania wychowawców o otrzymanych ocenach, zaplanowanych sprawdzianach,
klasówkach.
15) Właściwego korzystania z pomieszczeń, w tym z sanitariatów.
16) Właściwego gospodarowania otrzymanymi i zarobionymi pieniędzmi.
17) Właściwego użytkowania sprzętu sportowego, ogrodniczego, wyposażenia domu, sprzętu
RTV, AGD, komputerowego itp.
18) Czynnego uczestniczenia w pracach na posesji, działce i innych czynnościach zleconych
przez Dyrektora i wychowawców na rzecz grupy i domu.
19) Przestrzegania ciszy nocnej w dni nauki od godziny 21.30 do 6.00 rano dnia następnego.
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20) Pokrycia szkód wyrządzonych innemu wychowankowi lub mieniu placówki, w miarę
możliwości, z otrzymanych i zarobionych pieniędzy.
§ 23
Ustala się następujące reguły zachowania.
Zabrania się :
1) Palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych w domu,
poza domem, namawiania do tego innych oraz przynoszenia ich do domu.
2) Samowolnego opuszczania grupy i placówki.
3) Przyprowadzania kolegów i koleżanek i innych osób bez zgody wychowawców.
4) Znęcania się psychicznego i fizycznego nad innymi.
5) Przyjmowania gości w domu po godzinie 20:30.
6) Chodzenia po pokojach i innych pomieszczeniach domu po godzinie 21.30.
7) Wykorzystywania innych dzieci do celów własnych.
8) Samowolnego sprzedawania, oddawania i zamiany odzieży i innych rzeczy
osobistych bez zgody wychowawcy.
9) Bezmyślnego i celowego niszczenia sprzętu i ubrań.
10) Zabierania i przywłaszczania sobie rzeczy, zabawek innych dzieci, bez ich zgody
11) Marnotrawstwa jedzenia.
12) Zabaw, gier powodujących szkody w pomieszczeniach budynku i wokół budynku.
13) Zaśmiecania domu, terenu przed domem i w każdym innym miejscu.
14) Niszczenia przyrody (łamanie gałęzi drzew, niszczenia kwietników, klombów, rabat).
15) Samowolnej kąpieli w akwenach wodnych bez zgody wychowawcy.
16) Wchodzenia na teren zakładów, firm oraz domostw znajdujących się w Turawie i w
okolicy.
17) Wchodzenia na dachy, płoty i inne niebezpieczne miejsca.
18) Biegania po Domu, a szczególnie zbiegania po schodach.
19) Używania wulgaryzmów.
§ 24
Ocena zachowania i przestrzegania powyższych reguł odbywać się będzie poprzez :
1) ocenę na spotkaniu dzieci z wychowawcami,
2) ocenę na spotkaniu z Dyrektorem,
3) w przypadkach szczególnych omówienie i ocenę zachowania przez zespól ds.
okresowej oceny sytuacji dziecka.
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§ 25
System nagród i kar obowiązujący w Domu Dziecka w Turawie :
1. Nagrody:
a. Pochwała wychowawcy wobec grupy,
b. Pochwała Rady Samorządu wobec społeczności Domu Dziecka,
c. Pochwała Dyrektora placówki,
d. Nagroda rzeczowa przyznana przez Dyrektora placówki.
2. Kary:
a. Upomnienie wychowawcy wobec grupy,
b. Upomnienie przez Radę Samorządu,
c. Upomnienie Dyrektora placówki,
d. Nagana Dyrektora placówki z wpisem do akt wychowanka,
e. Skreślenie z listy wychowanków osoby pełnoletniej w przypadku
samowolnego

opuszczania

domu

lub

rażącego

naruszenia

zasad

współżycia w domu.
§26
1. Wychowanek opuszczający Dom / tzw. usamodzielnienie wychowanka / jest objęty
pomocą mającą na celu jego życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem
poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
a. pieniężną na usamodzielnienie,
b. pieniężną na zagospodarowanie
c. pieniężną na kontynuowanie nauki,
d. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym,
e. w uzyskaniu zatrudnienia,
Pomoc o której jest mowa w pkt 1a,b,c udzielana jest przez właściwe miejscowo Powiatowe
Centrum Pomocy rodzinie zgodnie z indywidualnym planem usamodzielnienia i
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Każdy wychowanek, któremu umożliwiono dalszy pobyt w placówce po ukończeniu 18
roku życia, określa kontrakcie zasady swego pobytu w porozumieniu z Dyrektorem oraz
wychowawcą kierującym indywidualnym rozwojem dziecka. .
3. Osoba pełnoletnia kontynuująca naukę i mająca status wychowanka realizuje
Indywidualny Plan Usamodzielnienia" i ma prawo do korzystania ze wszelkich świadczeń i
usług oferowanych przez Dom.
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4. Wychowankowie pełnoletni oraz osoby usamodzielniane zobowiązani są do pełnego
przestrzegania regulaminu placówki oraz zasad panujących w Domu.
5. Osoby usamodzielnione, po opuszczeniu Domu, mają prawo do korzystania z pomocy
wszystkich specjalistów pracujących w Domu.
6. Wychowankowi, który po osiągnięciu pełnoletności, nie respektuje regulaminu i rażąco
go łamie, bądź samowolnie opuścił placówkę, nie umożliwia się dalszego pobytu w
placówce. W tych przypadkach Dyrektor skreśla wychowanka z ewidencji i może odmówić
ponownego przyjęcia do placówki.
7. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor i przekazuje ją w formie decyzji wychowankowi.
8. Szczegółowe przepisy dotyczące usamodzielnienia wychowanka określone są w
odpowiednich aktach prawnych dostępnych u Dyrektora i pracowników pedagogicznych
Domu.
§ 27
1.

Wychowanek, który ukończył 15 rok życia wspólnie z pracownikiem socjalnym

opracowuje indywidualny program usamodzielnienia określający etapy, najważniejsze
działania służące właściwemu przygotowaniu się do dorosłego, samodzielnego życia.
2. W Domu funkcjonuje grupa usamodzielnienia na zasadach określonych w regulaminie
grupy usamodzielnienia.
3. Z wychowankiem grupy usamodzielnienia Dyrektor zawiera kontrakt w którym
wychowanek zobowiązuje się do nabycia określonych umiejętności uwzględniających jego
rozwój psychofizyczny:
a. z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego (gotowanie, pranie,
prasowanie),
b. w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, pozyskiwania funduszy na
cele własne, oszczędzania,
c. w zakresie estetyki wyglądu, ubioru, gospodarki odzieżowej,
d. przestrzegania higieny, zdrowego stylu życia,
e. umiejętności w zakresie przygotowań do pracy zawodowej, zdobywania
dodatkowych kwalifikacji,
f. utrzymywania i umacniania więzi z rodziną biologiczną rodzinami
zaprzyjaźnionymi,
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g. załatwiania formalności w urzędach, wypełniania druków urzędowych, itp.,
h. w zakresie przygotowania do pełnienia roli rodzica, świadczenia opieki dla
innych,
i. aktywnego udziału w życiu kulturalnym, spędzania czasu wolnego, rozwoju
zainteresowań i własnej osobowości,
j. inne.
§ 28
Każdy wychowanek uczestniczący w procesie opieki i wychowania bierze czynny udział
w formułowaniu i modyfikowaniu planu pomocy dziecku opracowywany wspólnie z
wychowawcą na podstawie diagnozy pedagogicznej opracowanej przez

pedagoga w

ścisłej współpracy z psychologiem, pracownikiem socjalnym i terapeutą.

IV. Organizacja
§ 29
Każdy członek rady jest obowiązany do aktywnego uczestnictwa w pracy Rady
Samorządu. Praca jest planowana. Główne zadania są ujęte w Planie Pracy Rady
Samorządu..
§ 30
Posiedzenia Rady Samorządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
trzy miesiące (zebranie robocze). Pod koniec pierwszego półrocza i roku szkolnego
dokonuje się podsumowania pracy rady oraz analizy realizacji zadań ujętych w „Planie
Pracy" i opracowuje plan pracy na następny okres roku szkolnego (zebranie plenarne).
§ 31
Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
§ 32
Książka protokołów znajduje się u Opiekuna Rady Samorządu.
§ 33
Każdy członek ma prawo wyrazić swą opinię na każdy temat omawiany na posiedzeniu
rady oraz na temat związany z organizacją życia w domu.
§ 34
Na posiedzenie Rady Samorządu członek rady oraz opiekun ma prawo zaprosić osoby
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spoza rady. Dyrektor ma prawo uczestniczenia w obradach rady bez zaproszenia.
§ 35
Rada Samorządu nie może podejmować uchwał sprzecznych z obowiązującym prawem.
§ 36
Rada Samorządu reprezentuje w imieniu samorządu interesy wszystkich wychowanków
domu.
V.

Głosowanie
§ 37

Wszystkie uchwały Rada Samorządu podejmuje podczas posiedzenia przy frekwencji co
najmniej połowy jej członków przez głosowanie. Głosowanie odbywa się poprzez
podniesienie ręki. Głosowanie jest jawne.
§ 38
Głosowanie może przebiegać w sposób tajny. Dotyczy to przypadku, kiedy decyduje się o
wyborze członków Rady Samorządu.
§ 39
Głosowanie tajne odbywa się przez postawienie znaku „X” przy nazwisku i imieniu
wybranego przez siebie kandydata na specjalne przygotowanych do tego celu kartkach, które
wrzuca się do urny wyborczej.
§ 40
Podliczenie głosów odbywa się w obecności Opiekuna Rady Samorządu i dwóch jego
członków.
§ 41
Wynik głosowania wpisywany jest do protokołu i podawany jest do podawany do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
§ 42
Podczas głosowania nie można wywierać presji na członkach rady do oddania
określonego głosu.
VI.

Przepisy końcowe
§ 43

Zmian w regulaminie dokonuje Samorząd Wychowanków na walnym zgromadzeniu.
§ 44
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Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu zgodności z obowiązującym prawem przez
Dyrektora placówki.

§ 45
Regulamin Samorządu Wychowanków Domu Dziecka w Turawie wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia w formie zarządzenia Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
zgodnie z uchwałą podjętą na walnym zebraniu społeczności wychowanków.
Regulamin

przyjęto

do

realizacji

na

zebraniu

społeczności

wychowanków

dnia

……………… 2014 r.

Rada Samorządu Wychowanków
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