Regulamin Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
I.

Postanowienia Ogólne
1. Samorząd Słuchaczy w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego zwany dalej „Samorządem Słuchaczy” jest organizacją
słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych podlegających ZSRCKU
w Wojsławicach
2. Siedzibą Samorządu jest budynek szkoły, a terenem działalności ZSRCKU
w Wojsławicach
3. Samorząd Słuchaczy pracuje i rozwija działalność w interesie wszystkich
słuchaczy i dla dobra ZSRCKU w Wojsławicach
4. KaŜdy oddział wybiera trójkę klasową
5. Prezydium Samorządu Słuchaczy wybierane jest spośród przedstawicieli
oddziałów (trójek klasowych)
6. Wybory odbywają się raz do roku podczas zebrania trójek klasowych (w
październiku)
7. Okres kadencji prezydium wynosi 1 rok kalendarzowy licząc od dnia wyborów
8. Opiekun Samorządu Słuchaczy:
-

Dyrektor ZSRCKU w Wojsławicach powołuje z Rady Pedagogicznej
opiekuna po zasięgnięciu opinii Prezydium Samorządu Słuchaczy

-

Dyrektor odwołuje opiekuna na pisemną prośbę Prezydium
Słuchaczy

9. Zebrania Samorządu Słuchaczy odbywają się raz w miesiącu i w razie
potrzeby mogą odbywać się częściej
10. Prezydium Samorządu Słuchaczy pełni funkcję łącznika między słuchaczami,
Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrekcją szkoły

II.

Cel i przedmiot działalności

Celem Samorządu Słuchaczy jest współdziałanie z ZSRCKU w Wojsławicach w realizacji
jego zadań dydaktyczno- wychowawczych, a w szczególności:
1) kształtowanie u słuchaczy aktywnych postaw społecznych
2) niesienie słuchaczom pomocy w zakresie samokształcenia
3) organizowanie Ŝycia kulturalno- oświatowego wśród słuchaczy
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4) rozwijanie zainteresowań zawodowych, kulturalnych,
sportowych i turystycznych
5) wdraŜanie słuchaczy do pracy społecznej na rzecz szkoły i
środowiska
6) składanie wniosków do Dyrekcji szkoły

Samorząd szkoły ma prawo:
1. współdziałania w organizowaniu imprez szkolnych
2. wnioskowania o przyznaniu wyróŜnień i nagród słuchaczom na nie zasługującym
3. udzielenia poręczenia za słuchaczy, wobec których ma być zastosowana kara
4. reprezentowania szkoły na zewnątrz
5. wnioskowania, w konsultacji z Radą Pedagogiczną zmiany na stanowisku
wychowawcy zespołu (oddziału), jeśli ten nie realizuje zadań wynikających z ustawy i
statutu szkoły
6. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami
7. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
8. wyraŜania opinii dotyczącej Ŝycia szkolnego
9. organizowania Ŝycia szkolnego, umoŜliwiającego zachowanie odpowiednich proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań
10. wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

III.

Fundusze

1. Samorząd moŜe posiadać własne fundusze, które będą słuŜyć do finansowania jego
działalności, dysponentem funduszy jest rada samorządów w porozumieniu z
opiekunami.
2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
-

ze środków finansowych uzyskanych przez uczniów za wspólnie
wykonaną pracę

-

z dochodów z imprez organizowanych przez Samorząd

-

z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych

-

ze środków przeznaczonych przez Radę Rodziców, zakład
opiekuńczy, organizacje i instytucje

-

z darowizn
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3. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku Rady Rodziców, z
zaznaczeniem „Fundusze Samorządu Szkolnego”.
4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być zgodne z ogólnymi zasadami
obowiązującymi w gospodarowaniu środkami finansowymi Rady Rodziców.

IV.

Organy Samorządu Słuchaczy

Organami Samorządu Słuchaczy są:
1) Zgromadzenie Delegatów Zespołów (oddziałów)
2) Komisja Rewizyjna
3) Rada Samorządu Słuchaczy
Członkami Samorządu Słuchaczy jest kaŜdy słuchacz szkoły dla dorosłych w ZSRCKU
w Wojsławicach.

V.

Postanowienia końcowe

Zmianę regulaminu uchwala walne zebranie.
Regulamin został przyjęty na Walnym Zebraniu Słuchaczy w dniu.....................
1. ……………………..……….. – przewodniczący
2. ……………………………… – zastępca
3. ……………………………… – sekretarz
4. ……………………………… – skarbnik
5. …………………………….... – członek zarządu

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Wojsławicach
w dniu ....................
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