
Załącznik Nr 16 

do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu 

 

REGULAMIN RADY SŁUCHACZY 

Szkół policealnych i zaocznych 

przy Zespole Szkół nr1 w Wągrowcu. 

Wstęp 

§ 1 

W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany Radą Słuchaczy, który tworzą słuchacze szkół dla 

dorosłych, zwanych dalej w treści regulaminu „ słuchaczami”. 

§ 2 

Rada słuchaczy posiada regulamin, który stanowi zbiór praw, obowiązków i zasad postępowania. 

Zadania Rady Słuchaczy 

§ 3 

1.Rada słuchaczy reprezentuje interesy słuchaczy w stosunku do władz szkoły, współdziała  

    z władzami szkoły oraz agendami organizacji młodzieżowych działającymi  w szkole. 

2. Rada Słuchaczy realizuje swoje zadania podejmowane wspólnie z Dyrekcją Szkoły mające na celu 

    umacnianie wśród słuchaczy rzetelnego stosunku do nauki i współodpowiedzialność za wyniki  

    nauczania. 

§ 4 

1. Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek słuchaczy. 

2. Fundusz może być przeznaczony na zakup towarów i usług związanych z działalnością szkoły. 

3. Rozliczeniami funduszu zajmuje się pracownik szkoły, wyznaczony przez Radę, pod nadzorem 

kierownictwa szkoły, oraz Kon\misji Rewizyjnej Rady Słuchaczy. 

4. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

Wybory do władz Rady Słuchaczy 
§ 5 

Każdy słuchacz ma prawo: 

- wybierać i być wybranym do Rady Słuchaczy, 

- występować z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie członka Rady Słuchaczy. 

§ 6 

Wybory do Rady Słuchaczy odbywają się w głosowaniu tajnym, przy czym liczba ustalana jest 

przez zebranie delegatów. 

§ 7 



1. Wyboru Rady Słuchaczy dokonuje się na zebraniu, które odbywa się na początku roku 

szkolnego. 

2. W zebraniu sprawozdawczym uczestniczą delegaci poszczególnych klas. 

§ 8 

               Na pierwszym posiedzeniu Rada Słuchaczy ze swojego grona wybiera przewodniczącego  

§ 9 

Rada Słuchaczy wykonuje następujące zadania względem słuchaczy. 

- reprezentuje interesy i prawa słuchaczy wobec Dyrekcji Szkoły, 

- utrzymuje ścisłą więż ze słuchaczami, zasięgając ich opinii przed zajęciem stanowiska, w ważnych  

   sprawach uczniowskich, 

- dysponowanie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły funduszami będącymi w posiadaniu samorządu, 

- współdziałanie w zapewnieniu należytych warunków do nauki. 

§ 10 

W posiedzeniach Rady Słuchaczy może brać udział przedstawiciel  kierownictwa szkoły. 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Słuchaczy sprawuje ogólne zebranie słuchaczy szkół  

dla dorosłych przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, które zatwierdza regulamin Rady 

Słuchaczy, akceptuje lub odrzuca sprawozdania Rady Słuchaczy, a także może odwoływać  

przewodniczącego lub członka Rady. 

2. W razie odwołania w ich miejsce powołuje się nowe osoby, 

3. Członkowie Rady Słuchaczy wykonują swoje funkcje społecznie,  

4. Rada Słuchaczy posługiwać się będzie pieczątką o treści: 

                                                                  Rada Słuchaczy 

w Zespól Szkół nr 1 w Wągrowcu 

 

5. Rada Słuchaczy upoważnia przewodniczącego Rady Słuchaczy, wicedyrektora 

ds. kształcenia ustawicznego Krzysztofa Kasperkowiaka oraz samodzielnego referenta 

Małgorzatę Wieczorek do reprezentowania słuchaczy w sprawach finansowych i 

podpisywania dokumentów bankowych, tj, przelewów, czeków. 

6. Komisja rewizyjna zatwierdza poniesione wydatki z funduszu Rady Słuchaczy nie rzadziej jak 

raz na kwartał. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2017r. 

 

 

 

 


