
Regulamin pracy i zasady funkcjonowania Samorządu Wychowanków Ośrodka 

SOSW dla DMN w Sławnie  

1. Samorząd Wychowanków Ośrodka tworzą wszyscy uczniowie                               

i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie. 

2. Ogół uczniów/wychowanków w głosowaniu równym, tajnym                                                

i powszechnym wybiera rokrocznie swoich przedstawicieli w postaci 

przewodniczącego i jego zastępcy. Głosy liczone są według zasady zwykłej 

większości. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów/wychowanków. 

3. Ogół uczniów/wychowanków w głosowaniu równym, tajnym                              

i powszechnym wybiera rokrocznie opiekuna Samorządu Wychowanków 

Ośrodka spośród wszystkich pracowników pedagogicznych Ośrodka. Głosy 

liczone są według zasady zwykłej większości.  

4.  Władzami samorządu są:  

 na szczeblu klas: samorządy klasowe;  

 na szczeblu grup w internacie: samorządy grupy; 

 na szczeblu szkoły: rada samorządu.  

5. Do zadań Rady Samorządu  należy:  

 przygotowanie projektów i ewaluacji regulaminu pracy Samorządu 

Wychowanków Ośrodka;  

 występowanie do Dyrekcji Ośrodka z nowymi inicjatywami 

dotyczącymi życia szkolnego, internackiego oraz sposobem ich 

wykonania;  

 gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Wychowanków 

Ośrodka;  



 wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną, dyrekcję 

placówki, opiekuna Samorządu Wychowanków Ośrodka.  

6. Samorząd Wychowanków Ośrodka może przedstawić Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

dotyczących pracy placówki, a w szczególności realizowania podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

 prawo do zapoznania się z programem nauczania;  

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce                             

i zachowaniu;  

 prawo do organizowania życia szkolnego i internackiego 

umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym,  a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;  

 prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej;  

 prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami,                            

z zapisami Statutu Ośrodka oraz w porozumieniu z Dyrektorem 

Ośrodka; 

  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

7. Samorząd Wychowanków Ośrodka w porozumieniu z Dyrektorem placówki 

może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
 

 

9. Dyrektor Ośrodka ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne 

postanowienie Samorządu Wychowanków Ośrodka, jeżeli jest ono sprzeczne 

z prawem lub celami wychowawczymi placówki.  

 
 


