
Młodzieżowa Rada  
Gminy Rawicz



Czym jest
Młodzieżowa
Rada Gminy

Rawicz ?

Rada reprezentuje interesy
uczniów szkół z terenu Gminy
Rawicz

to słyszalny głos młodzieży

sygnał ich potrzeb, problemów
i spraw

możliwość realizacji pomysłów



CELE I DZIAŁANIA RADY
Po co to robimy? Do czego dążymy?

 
 

 upowszechnianie
idei samorządowej
wśród młodzieży

 

 

zwiększenie
aktywności

młodzieży i jej
udziału w życiu

publicznym

 

kształtowanie
postaw

demokratycznych
i poczucia

odpowiedzialności
 

 
 

działania na rzecz
ochrony praw 

i godności ucznia
oraz działanie na
rzecz integracji 

i współpracy
środowisk

młodzieżowych
 



Obszary działania Młodzieżowej Rady
Rzeczy się zmieniają, kiedy wszyscy w zespole są jednakowo

zaangażowani we wspólny cel.

samorządność

kultura/rozrywka

edukacja

wolontariat

ekologia
sport



Kogo szukamy? 

uczniów klas siódmych, ósmych szkoły
podstawowej i uczniów szkół
ponadpodstawowych

mile widziane są osoby: aktywne,
zaangażowane, otwarte, pomysłowe,           
 z doświadczeniem w samorządzie
uczniowskim, gotowe zrobić coś dobrego
dla innych, chcące wpływać na otaczającą
rzeczywistość, kreować ją i zmieniać  



Jak zostać Młodzieżowym Radnym?

zaprezentuj
swoją

kandydaturę –
opisz samego

siebie i pomysły
jakie

chciałabyś/chci
ałbyś

zrealizować w
Radzie

 

przeprowadź
kampanię wyborczą 

 

kandydaturę zgłoś do
Gminnej Komisji

Wyborczej 
 
 

zbierz listę poparcia
swojej kandydatury      

( co najmniej 20
uczniów )

zgłoś swoją
kandydaturę

samodzielnie lub na
zgłoszenie uczniów z

Twojej szkoły

weź udział w
wyborach

 

 



Kto może na Ciebie głosować?
 

każdy uczeń w wieku
od 13 do 19 lat

uczęszczający do
szkoły tworzącej
okręg wyborczy

 

wybory odbędą się
przez Internet 

12 października 2022
roku w godzinach  

8:00 – 24:00 
 

 

https://rawicz.pl/urzad-i-samorzad/mlodziezowa-rada-gminy-rawicz/



Okręgi Wyborcze
Okręg nr 1 obejmuje obwód Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu
Okręg nr 2 obejmuje obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
Okręg nr 3 obejmuje obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
Okręg nr 4 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu
Okręg nr 5 obejmuje obwód Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie
Okręg nr 6 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie
Okręg nr 7 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi
Okręg nr 8 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej
Okręg nr 9 obejmuje obwód Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
Okręg nr 10 obejmuje obwód I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu
Okręg nr 11 obejmuje obwód Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

 

 
 
 
 
 



Wybieramy
opiekuna 

Mamy Radę !
Co dalej ...? Ustalamy

skład Rady

Spotykamy
się na

sesjach

Składamy
ślubowanie

Opracowujemy
plan pracy

Działamy !



link do spotu

https://fb.watch/bsg07xXxun/



Zostań Młodzieżowym Radnym
Kreuj rzeczywistość !


