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W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Herbach aktywnie działa Samorząd Wychowanków. 

Na początku danego roku szkolnego każda grupa 

wychowawcza wybiera swojego reprezentanta, który 

uczestniczy w cyklicznych spotkaniach z Radą  

i Opiekunami Samorządu oraz Dyrektorem placówki.    

 Podczas zebrań wychowankowie są 

zapoznawani z koncepcją pracy placówki oraz bieżącymi sprawami istotnymi dla 

funkcjonowania ośrodka. Wraz z opiekunami opracowują plan pracy, jak również 

harmonogram działań przewidzianych do realizacji na dany okres. W trakcie obrad  

u podopiecznych kształtowana jest postawa 

odpowiedzialności, w szczególności za macierzystą grupę 

wychowawczą oraz sprawy z nią związane. Podczas 

spotkań samorządu wychowankowie są uświadamiani na 

czym polegają zasady demokracji. Ponadto podopieczni 

mają okazję zgłaszana swoich propozycji, a tym samym 

do współdecydowania o sobie samych i formach 

spędzania czasu wolnego oraz organizowanych w ośrodku przedsięwzięciach.  

W ośrodku przeprowadzane są też wybory powszechne na Przewodniczącego Rady 

Samorządu Wychowanków oraz jego Zastępców, wzorowane na prawdziwej akcji 

wyborczej. 

Członkowie Samorządu Wychowanków włączają 

się cyklicznie w organizację przedsięwzięć o charakterze 

kulturalno - edukacyjnym oraz akcje charytatywne m.in.: 

• ogólnopolską akcję pn. „GÓRA GROSZA”, która 

polega na zbieraniu drobnych monet, następnie 

przeznaczanych na pomoc dzieciom, które wychowują się 

poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 

zastępczych;  



• regionalną akcję zbierania plastikowych nakrętek, ze sprzedaży których 

dochód zostaje przeznaczony na pomoc chorym dzieciom; konkursy dla wszystkich 

grup wychowawczych o różnorodnej tematyce;  

• organizację ośrodkowego Dnia Dziecka i sportu;  

• udział w projektach wpisujących się w aktualnie obowiązujące trendy, bądź 

kontekst historyczny np. z okazji Setnej Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego, 

która przypada w 2021 roku, lub program dot. ochrony klimatu Centrum Edukacji 

Otwartej, polecany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt. „Oby młodzież” w ścieżce 

tematycznej klimat to temat, a realizowany w MOW w Herbach w roku szkolnym 

2020 / 2021.                  
Priorytetowym założeniem w pracy Samorządu 

Wychowanków jest zapewnienie podopiecznym 

bezpieczeństwa, przy jednoczesnym pobudzeniu 

aktywności i kreatywności chłopców oraz uczeniu ich 

empatii, odpowiedzialności, jak również samodzielności. 

Nie bez znaczenia jest też indywidualizacja pracy 

sprawiająca, że każdy nadchodzący rok szkolny  potrafi 

zaskoczyć nowymi, ciekawymi inicjatywami.  

 
 


