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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

& 1 

Samorząd Słuchaczy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, zwany 

w dalszej treści regulaminu „samorządem słuchaczy”, jest powszechną organizacją słuchaczy 

wszystkich szkół i kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.   

§ 2 

Siedzibą samorządu jest siedziba Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Gołotczyźnie, ul Ciechanowska 18 b. 

 

Rozdział II 

Struktura i organy Samorządu Słuchaczy 

&1 

1.Samorząd Słuchaczy działa poprzez Szkolną Radę Słuchaczy, w skład której wchodzą: 

a) przewodniczący Samorządu Słuchaczy, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) skarbnik, 

d) przedstawiciele poszczególnych semestrów słuchaczy (2 słuchaczy/semestr). 

e) w przypadku zawiązania nowego semestru w trakcie trwania kadencji Samorządu do    

   składu Szkolnej Rady Słuchaczy dołącz się dwóch jego członków. 

3.Wnioski z zebrań Samorządu Słuchaczy są protokołowane. 

4.Kadencja organów Samorządu Słuchaczy trwa  jeden rok począwszy od dnia, w którym   

   odbyły się wybory. 

 

Rozdział III 

 Zadania organów Samorządu Słuchaczy 

& 1 

1.Do zadań Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy i jego zastępcy należy w szczególności: 

a) współpraca z władzami szkoły w zakresie spraw związanych z realizacją procesu 

    kształcenia, w tym: 

 - zgłaszanie wniosków w sprawie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, 

 - współdziałanie w ustalaniu harmonogramu zajęć dydaktycznych i sesji   

   egzaminacyjnych, 

b) wydawanie opinii w indywidualnych sprawach słuchaczy, przedstawienie wniosków w   

     sprawie   przyznawania nagród słuchaczom wyróżniającym się wynikami w nauce,                                                                    

     aktywnością w pracy na rzecz społeczności słuchaczy oraz szkoły, 

c) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Samorządu, 

d) reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły, 

e) nadzorowanie wydatkowania funduszy Samorządu, 



2. W przypadku rezygnacji z funkcji przez Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, 

    jego obowiązki przejmuje  Zastępca wybrany większością głosu przez 

    pozostałych członków Szkolnej Rady Słuchaczy. 

     

&2 

1. Skarbnik jest powoływany przez Radę Słuchaczy na  kadencję. 

2. Zadaniem Skarbnika jest : 

a/ dbanie o stan funduszy Samorządu, poprzez poszukiwanie 

    sponsorów. 

b/ kontrolowanie wydatków Samorządu. 

c/ Skarbnik jest osobą odpowiedzialną za finansowanie zadań powierzonych mu przez 

   Samorząd. 

3. Do wydawania dyspozycji Skarbnikowi jest upoważniony Przewodniczący. 

4. Skarbnik prowadzi teczkę rozliczeń finansowych. 

5. Skarbnik ma obowiązek do końca kadencji  rozliczyć się przed 

    Szkolną Radą Słuchaczy z powierzonych mu funduszy Samorządu. 

6. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może zrezygnować z pełnionej funkcji przed 

    zakończeniem kadencji lub może zostać odwołany przez Szkolną Radę Słuchaczy. 

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania skarbnika obowiązki jego przejmuje jeden z  

   członków Szkolnej Rady Słuchaczy wybrany większością głosów. 

                                                                       

& 3. 

1. Zebrania Szkolnej Rady Słuchaczy odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 

    jeden razy w semestrze. 

2. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

3. Przewodniczący, Skarbnik, bądź inny członek Szkolnej Rady Słuchaczy, w uzasadnionych 

    przypadkach, ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu Słuchaczy. 

4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego, Członków Rady 

    Słuchaczy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania 

    Szkolnej Rady Słuchaczy w czasie zajęć lekcyjnych. 

5. Zebrania Szkolnej Rady Słuchaczy są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być 

    udostępniane Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej Zespołu. 

6. W zebraniach Rady Słuchaczy może brać udział, po uprzednim powiadomieniu przez 

    Przewodniczącego, Opiekun Samorządu Słuchaczy, Dyrektor lub Wicedyrektorzy Zespołu. 

7. W zebraniach Rady Słuchaczy mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, 

    zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą Rady Słuchaczy lub na jej wniosek. 

8. Dyrektor Zespołu winien być powiadamiany przez Przewodniczącego o zebraniu Rady 

    Słuchaczy. 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 

Opiekun Samorządu 

 

§ 1 

 

1. Opiekun Samorządu Słuchaczy, zwany dalej Opiekunem, jest wybierany na kadencję przez     

Szkolną Radę Słuchaczy na pierwszym zebraniu. 

2. Funkcję Opiekuna Samorządu Słuchaczy powierza Dyrektor Zespołu, wybranemu przez 

Szkolną Radę Słuchaczy nauczycielowi. 

3. Opiekun sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Samorządu oraz służy radą i pomocą 

w realizacji jego przedsięwzięć. 

4. Opiekun kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych Samorządu pod 

względem zgodności z prawem. 

5. Opiekun pełni funkcję łącznika pomiędzy Dyrektorem Zespołu, a Samorządem. 

6. Opiekun w imieniu Dyrektora Zespołu nadzoruje zgodność działalności Samorządu 

z prawem oświatowym i innymi przepisami szczegółowymi. 

7. Opiekun może z uzasadnionych przyczyn zrezygnować z pełnionej funkcji. 

  

Rozdział V 

Ordynacja wyborcza Szkolnej Rady Słuchaczy 

 

§ 1 

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim słuchaczom ZSCKR w Gołotczyźnie. 

2. Ogół słuchaczy wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym 

    Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika Szkolnej Rady Słuchaczy. 

3. Pozostali członkowie Szkolnej Rady Słuchaczy wybierani są na zebraniach poszczególnych     

    Semestrów. 

3. Kadencja Szkolnej Rady Słuchaczy trwa do końca dnia wyborów następnej Szkolnej Rady 

    Słuchaczy. 

                                                                        § 2 

1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej 

    czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli po jednej osobie z każdego     

    semestru szkół dla Dorosłych wyłonionych na I zjeździe . 

2. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun jednego z semestrów wyznaczony    

    przez dyrektora szkoły. 

3. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialni są również pozostali    

    opiekunowie semestrów. 

3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów. 

 

§ 3 
 

1. Kandydatury na członków Rady Słuchaczy zgłaszani są przez poszczególne semestry. 

2. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji Wyborczej w terminie do końca 

    1 zjazdu danego roku szkolnego. 

3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 



3. Kandydatów rekomendują poszczególne semestry lub zgłaszają się indywidualnie. 

4. Kandydaci mają prawo do prowadzenia kampanii wyborczej. 

5. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

 

&4 
                                                                         

1. Opiekunowie semestrów we współpracy z dyrektorem szkoły są odpowiedzialni za    

    przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły, list z nazwiskami     

    uprawnionych do głosowania. 

2. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się 

    symbol semestru, do której uczęszcza kandydat. 

3. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania. 

 

§ 5 

 

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym dniu podczas drugiego zjazdu. 

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

3. Głosowanie odbywa się w godzinach 9.00 - 12.00. 

4. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów. 

 

§ 6 

 

1. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu. 

2. Wyborca zakreśla numer porządkowy stojący przy nazwisku wybranego przez siebie 

    kandydata. 

3. Głos jest nieważny, gdy na karcie zakreślono więcej niż jeden numer, nie zakreślono 

   żadnego numeru lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej 

   sprawie podejmuje Komisja Wyborcza). 
 

§ 7 

1. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki 

    wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń, a oryginał otrzymuje Dyrekcja 

    Zespołu. 

2. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzyma największą ilość głosów. 

3. Zastępcą Przewodniczącego zostaje osoba, która uzyskała drugi wynik w głosowaniu. 

4. Jeżeli ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom zaistnieje trudność 

    w ustaleniu Przewodniczącego funkcję przydziela się w drodze losowania. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział VI 

 Prawa Samorządu Słuchaczy 

&1 

     Samorząd Słuchaczy ma prawo do:                                                                                                                                         

1. zgłaszania własnych propozycji dotyczących doskonalenia realizacji procesu kształcenia                                                                   

    i projektów programów nauczania, 

 2. zgłaszania własnych propozycji dotyczących rozkładu zajęć i harmonogramu sesji    

    egzaminacyjnej, 

 3.  rozporządzania funduszami Samorządu, 

      

Rozdział VII 

Obowiązki organów Samorządu Słuchaczy 

&1 

 1.Organy Samorządu Słuchaczy są odpowiedzialne za kierunek podejmowanych działań     

    przed Dyrektorem i innymi organami szkoły. 

 2.Organy Samorządu Słuchaczy zobowiązane są do: 

 a) kierowania się w podejmowanych działaniach nadrzędnym celem realizacji podstawowych                                       

     zadań szkoły, 

 b) wydawania opinii w indywidualnych sprawach na życzenie organów szkoły lub    

     zainteresowanych słuchaczy, w zakresie swych zadań, 

c) informowania swych wyborców o prowadzonej działalności. 

 

Rozdział VIII 

 

Fundusze Samorządu Słuchaczy 

&! 

1. Fundusze Samorządu Słuchaczy pochodzą ze składek słuchaczy wpłacanych osobie  

    upoważnionej do ich zbierania przez Dyrektora szkoły, która rejestruje dochody 

    i wydatki środków zgromadzonych w funduszu. 

2. Fundusze Samorządu Słuchaczy mogą być przeznaczane na: 

    a) nagrody dla słuchaczy wyróżniających się w nauce i pracy społecznej na terenie szkoły, 

    b) dopłaty do wycieczek, 

    c) pomoce naukowe 

    d) inne cele. 

4. W trudnych sytuacjach losowych Rada Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły    

    może zwolnić słuchacza z opłacenia składki. 

5. Składka jest ustalana jest przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą     

   Samorządu. 

6. W przypadku rozwiązania Samorządu Słuchaczy jego majątek przechodzi na rzecz szkoły. 



 

 

 

 

Rozdział IX 

 

Postanowienia końcowe 
 

&1 

 

1. Bieżące decyzje podejmowane są na zebraniu organów Samorządu Słuchaczy, zwykłą 

większością głosów. Sprawy wymagające opinii ogółu słuchaczy konsultowane są                                                                      

z wszystkimi słuchaczami szkoły. 

2. Regulamin Samorządu Słuchaczy jest dostępny w bibliotece szkolnej dla wszystkich    

   słuchaczy szkoły, którzy mają również prawo zgłaszania wniosków dotyczących zmian w     

   regulaminie. 
     

§ 2 

Regulamin staje się obowiązujący z dniem uchwalenia go przez słuchaczy wszystkich 

semestrów 

                                                                      

                                                                        &3 

 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu  mają 

zastosowanie przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły 

 

 

Szkolna Rada Słuchaczy: 
 

Przewodniczący: ………………………………. 

 

Z-ca: …………………………………………… 

 

Skarbnik………………………………………. 

 

Członkowie……………………………………. 

 


