
REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MOS Nr2 

Podstawa prawna: 

1) Uchwała o systemie oświaty z dn. 7. 09.1991 r. 

2) Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2. 

Regulamin zawiera: 

  

I. Postanowienia ogólne, 

II. Organy Samorządu Uczestników MOS Nr2, 

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczestników MOS Nr 2, 

IV. Dokumentację Samorządu Uczestników, 

V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczestników, 

VI Przepisy końcowe. 

I. Postanowienia ogólne: 

§ 1 

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 działa Samorząd Uczestników MOS Nr 2 

zwany dalej "Samorządem". 

§ 2 

Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy zajęć stałych organizowanych przez 

MOS Nr 2. 

§ 3 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczestników zajęć stałych w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

Samorządu są reprezentantami ogółu uczestników zajęć stałych. 

§ 4 

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem MOS Nr 2. 

§ 5 

Samorząd ma prawo do przedstawiania, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi MOS Nr 2 

opinii we wszystkich sprawach placówki i wniosków dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczestnika zajęć, tj.: 

• prawo do zapoznawania się z programem szkolenia sportowego, z jego treścią, 

stawianymi wymaganiami, 



• prawo do organizacji życia placówki umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem sportowym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

•  prawo do redagowania i wydawania gazetki na terenie placówki, 

•  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem MOS Nr 2, 

•  prawo wyboru nauczyciela-trenera/instruktora pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

II. Organy Samorządu Uczestników 

§ 6 

Organami Samorządu są: 

A. zebranie wszystkich uczestników zajęć stałych, 

B. przewodniczący Samorządu, 

C. Rada Samorządu. 

§ 7 

Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. Wybory odbywają się w grudniu. 

§ 8 

Organy Samorządu zobowiązane są co najmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej 

działalności na ogólnym zebraniu uczestników zajęć stałych. 

§ 9 

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy uczestnicy zajęć stałych. 

§ 10 

Walne Zebranie uczestników zwoływane jest na wniosek: 

1. co najmniej 1/5 uczestników zajęć stałych placówki, 

2. przewodniczącego Samorządu, 

3. Rady Samorządu, 

Walne Zebranie uczestników powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia 

wniosku. 

§ 11 

Walne Zebranie uczestników podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje 

zapadają zwykłą większością głosów. 

 



§ 12 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

• przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie swojej opinii o 

pracy Samorządu przewodniczącego, 

• odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują 

powierzonych im zadań, 

• wybór nauczyciela- trenera/instruktora pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.  

§ 13 

Przewodniczący Samorządu Uczestników: 

• reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

• kieruje pracą Samorządu, 

• organizuje współdziałanie Samorządu z organizacjami działającymi w placówce, 

• przewodniczy Walnemu Zebraniu Uczestników. 

§ 14 

Rada Samorządu składa się z 5 osób: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika i 

członka. 

§ 15 

1. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż dwa razy w roku kalendarzowym. 

2. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

§ 16 

1. Rada Samorządu: 

• zwołuje Walne Zebranie uczestników, 

• opracowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu projekt programu prac Samorządu, 

• jest pośrednim wyrazicielem woli uczestników zajęć, a bezpośrednim Walnego 

Zebrania, wobec Dyrektora MOS nr 2 i Rady Pedagogicznej, 

• Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla 

placówki. 

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady 

Samorządu   uczestników 

 

 



§ 17 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczestników określa Ordynacja 

Wyborcza. 

IV. Dokumentacja Samorządu Uczestników 

§ 19 

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

• regulamin samorządu, 

• ordynacja wyborcza, 

• zeszyt protokółów, 

• roczne plany pracy. 

V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczestników 

§ 20 

Opiekun Samorządu Uczestników 

• Czuwa nad całokształtem prac Samorządu, 

• Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczestnikami, zapobiega konfliktom 

między uczestnikami a nauczycielami- trenerami/instruktorami 

• Czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka. 

VI. Przepisy końcowe 

§ 21 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora MOS Nr2, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

§ 22 

Uczestnicy występujący w obronie praw dziecka nie mogą być z tego powodu negatywnie 

oceniani. 

§ 23 

Sposób uchwalania i zatwierdzania regulaminu: 

Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

 



§ 24 

Walne Zebranie uczestników w toku kadencji na wniosek uczestników zajęć stałych może 

dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu. 

§ 25 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


