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REGULAMIN  MŁODZIEŻOWEJ  RADY 

INTERNATU ZSOMS W OSTROWCU ŚW.    

 

§ 1 

Zasady działalności MRI 

1. MRI jest organem reprezentującym wszystkich mieszkańców Internatu. 

2. Do MRI mogą kandydować wszyscy wychowankowie Internatu spełniający następujące 

warunki:  

- dobre zachowanie,  

- pozytywne oceny w nauce,  

- aktywność w pracach społecznych,  

- zaufanie młodzieży i wychowawców.    

3. Wybory do MRI przeprowadza się na przełomie września i października w głosowaniu 

tajnym.  

4. Dwie osoby z największą liczbą głosów wskazują spośród siebie przewodniczącego  

i zastępcę, trzy następne zostają członkami MRI. 

5. Nad porządkiem wyborów czuwa powołana komisja wyborcza. 

6. W obrębie każdej grupy wychowawczej młodzież powołuje spośród siebie jednego lub 

dwóch przedstawicieli do komisji wyborczej. 

7. Komisja wyborcza liczy minimum cztery osoby. 

8. Nad prawidłową pracą komisji wyborczej czuwają opiekunowie MRI. 

9. Nad prawidłową działalnością MRI czuwają opiekunowie MRI.  
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§ 2 

Cele działalności MRI 

1. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności Internatu. 

2. Przejmowanie współodpowiedzialności za internat. 

3. Podejmowanie przez wychowanków zadań wyrastających z ich potrzeb oraz realnych 

warunków życia i zainteresowań.  

4. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu problemów. 

5. Włączenie do samorządowej działalności całej społeczności internackiej.   

 

§ 3 

Zadania MRI 

1. Współdziałanie z Kierownictwem Internatu i z wychowawcami. 

2. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.  

3. Organizowanie społeczności Internatu w celu realizacji zadań stawianych przed 

wychowankami.  

4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego (realizowanie zadań o charakterze 

rekreacyjno-rozrywkowym).  

5. Dbałość o sprzęt i mienie Internatu.  

6. Kultywowanie tradycji Internatu.  

7. Działalność społeczno-użyteczna na trenie Internatu.  

8. Praca w sekcjach mająca na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań.  

9. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo.  

10. Poprawa estetyki i higieny.  

11. Nagradzanie i wyróżnianie wychowanków.  

12. Dokumentowanie życia Internatu.   


