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1. Młodzieżowa Rada Internatu (zwana dalej MRI) reprezentuje całą społeczność internacką, występuje w obronie    

jej słusznych interesów, dąży do poprawy warunków materialno-bytowych wszystkich mieszkańców internatu 

2. MRI odpowiada na równi z Radą Wychowawców Internatu, jeżeli chodzi o umożliwienie wszystkim     

jego mieszkańcom spędzania czasu wolnego w sposób zdrowy, kulturalny i pożyteczny. 

3.     Zorganizowaniem wyborów zajmują się Wychowawcy Internatu. 

4.     Wybory odbędą się online poprzez platformę MS Teams (wychowankowie z Technikum im. gen. Józef    

       Hallera) oraz komunikator Messenger (młodzież z pozostałych szkół I LO, II LO oraz ZSZ w Starogardzie     

       Gdańskim). Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa Rada Wychowawców Internatu, która poda terminy   

       wyborów. 

5.     Wybory będą tak zorganizowane i przeprowadzone, aby każdy mieszkaniec internatu mógł oddać głos. 

6.    Kandydatem może zostać wychowanek internatu, będący drugiej lub trzeciej klasie. Uczniowie klas         

          maturalnych, jeżeli czują potrzebę mogą zostać członkiem MRI.  

7.      Wybór MRI przebiega kilkustopniowo: 

I etap: 

 Mieszkańcy internatu, grupa dziewcząt i chłopców, wyłaniają spośród siebie dwóch kandydatów za 

pośrednictwem ankiety otrzymanej od wychowawców  na platformie MS Teams lub komunikatora 

Messenger 

 II etap: 

 Poinformowanie o wynikach wyborów, osób wybranych na pełnienie funkcji przewodniczącego MRI, 

przez społeczność internacką oraz uzyskanie ich zgody na udział w dalszych etapach. 

III etap: 

 Wyłonieni kandydaci przygotowują własne programy wyborcze i popularyzują je w środowisku 

internackim, w kulturalnej formie przez, okres 7 dni, np. plakaty, filmiki. Popularyzacja odbywa się 

za pośrednictwem platformy MS Teams i komunikatora Messenger (grupa pt. „Wybory MRI” , nad 

którymi bezpośrednio kontrolę będą sprawować wychowawcy). 

IV etap: 

 Udział kandydatów w wieczorze wyborczym (mieszkańcy mogą zadawać pytania, dotyczące 

przyszłej działalności na rzecz internatu). Spotkanie uczniów Technikum im. gen. Józefa Hallera 

odbędzie się na platformie MS Teams. Wychowankowie internatu spoza Technikum im. gen. Józefa 

Hallera mogą brać udział w spotkaniu poprzez komunikator Messenger; 

V etap: 

 Przygotowanie wyborów MRI. Sporządzenie i udostępnienie ankiety zawierającej nazwiska 

kandydatów poprzez platformę MS Teams i komunikator Messenger. 

 

VI etap: 

 Przeprowadzenie powszechnych, tajnych wybory MRI. Każdy mieszkaniec internatu ma prawo 

wybrać dwie osoby (jednego kandydata z grupy dziewcząt i jednego kandydata z grupy 

chłopców). Głos jest ważny tylko wtedy, gdy zostanie spełnione wyżej wypisane postanowienie. 

 W wyborach uczestniczą także wychowawcy. 

VII etap: 

 Ogłoszenie wyników wyborów, na stronie szkoły Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu, 

 w zakładce INTERNAT  (wyniki ogłaszane zostaną w możliwie najszybszym terminie). 

 

Osoba, która uzyska największą liczbę głosów pełni funkcję przewodniczącego MRI. Osoba, która osiągnie drugie 

miejsce pod względem ilości uzyskanych głosów pełni funkcję zastępcy. Pozostali kandydaci biorący udział w wyborach 

tworzą Młodzieżową Radę Internatu. 

 

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia, kreatywności oraz sił w realizacji obietnic wyborczych. 

Wasi wychowawcy 


