REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
§1
1. Samorząd Słuchaczy Szkół dla Dorosłych funkcjonuje w oparciu o art. 55 ust. 1- 5 i ust. 7
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
dla Dorosłych.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§2
1. Organami Samorządu Słuchaczy są:

a) Samorządy Klasowe w składzie:
– przewodniczący klasy (gospodarz),
– zastępca przewodniczącego (gospodarza),
– skarbnik (jeśli został powołany);
b) Rada Samorządu w składzie:
– przewodniczący,
– zastępca przewodniczącego.
2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
3. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Słuchaczy, która konstytuuje się
wybierając spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
§3
1. Samorząd Klasowy:

a) reprezentuje klasę na zewnątrz,
b) organizuje życie klasy (imprezy klasowe, pozalekcyjne),
c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
2. Rada Samorządu:
a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
b) ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Słuchaczy na dany rok szkolny,
c) dokonuje wyboru opiekuna samorządu (warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna
jest wyrażenia przez niego zgody),
d) jest ciałem przedstawicielskim społeczności słuchaczy powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem Szkoły i Rada Pedagogiczną,
e) reprezentuje interesy wszystkich słuchaczy.
3. Do realizacji swoich zadań Rada Słuchaczy mogą zostać powołane sekcje:
a) przewodniczący sekcji wybierani są spośród Rady Słuchaczy,
b) przewodniczący tworzą swoje 3-4 osobowe sekcje, członkiem sekcji może zostać
każdy słuchacz Szkoły,
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c) składy osobowe sekcji zatwierdzane są w głosowaniu jawnym podczas zebrania Rady
Słuchaczy,
d) sekcje powoływane są na stałe (pracują przez cały rok) lub w razie nadzwyczajnej
potrzeby (doraźnie),
e) o rodzaju i kompetencjach sekcji decyduje przy jej powoływaniu Rada Słuchaczy.
§4
1. Zgodnie z pkt. 7 art. 55 ustawy o systemie oświaty samorząd w Szkole dla Dorosłych,

w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek i innych źródeł.
2. Wysokość składek oraz sposoby ich wydatkowania regulują następujące postanowienia:
a) wysokość składek semestralnych ustala Rada Słuchaczy,
b) gromadzone fundusze mogą być wydatkowane po uzyskaniu akceptacji Dyrektora
Szkoły i przedstawicieli Rady Słuchaczy na następujące cele:
– nagrody dla najlepszych słuchaczy na zakończenie cyklu edukacyjnego,
–imprezy okolicznościowe, np. wigilia, uroczyste akademie, spotkania
z Komendantami Hufców itp.,
– pomoce dydaktyczne,
– zakup i naprawa sprzętu szkolnego,
– materiały biurowe i dekoracyjne,
– środki czystości i środki opatrunkowe,
– drobne naprawy i remonty.
§5
1. Kadencja wszystkich organów Samorządu Słuchaczy trwa jeden rok.
2. Kadencja opiekuna samorządu trwa trzy lata.
3. Uchwały podejmuje Rada Słuchaczy zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej ½ regulaminowego składu Rady.
4. Rada Słuchaczy przed podjęciem uchwały dotyczącej danego zagadnienia może

przeprowadzić ogólnoszkolne referendum.
5. W sprawach spornych Rada Słuchaczy i opiekun samorządu odwołują się do Dyrektora
Szkoły.

Aktualizacja podstawy prawnej : Zarządzenie Nr 23 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie z dnia 25.04.2016 r.,
Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie z dnia 22 marca 2017 r.
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