REGULAMIN SAMORZADU SŁUCHACZY
Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych – ZSP
w Warszawie
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poźn. zmianami) i Statutu
Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych - ZSP w Warszawie.
§1
Zasady ogólne
1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Państwowego Studium
Stenotypii i Języków Obcych – ZSP zwanego dalej Studium.
2. Podstawą działalności Samorządu Słuchaczy jest Regulamin Samorządu
Słuchaczy, który nie może być sprzeczny ze Statutem Studium.

§2
Struktura, zasady wybierania przedstawicieli, kadencja
1. Organami Samorządu Słuchaczy są:
a) Rady Grup,
b) Rada Słuchaczy,
c) Zarząd Rady Słuchaczy.
2. Wybory do poszczególnych organów Rady Słuchaczy odbywają się na
początku września każdego roku szkolnego.
3. Słuchacze

w

poszczególnych

grupach

wybierają

w

sposób

demokratyczny, według określonej przez grupę ordynacji Radę Grupy.
4. Grupa określa funkcje, które mają pełnić członkowie rady Grupy i ich
liczbę.

5. Rada Grupy wybiera nie więcej niż dwóch delegatów do Rady Słuchaczy.
6. Rada Słuchaczy zwana dalej Radą na pierwszym zebraniu nowego roku
szkolnego wybiera spośród delegatów grup Zarząd Rady Słuchaczy
zwany dalej Zarządem.
7. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący
i sekretarz.
8. Kadencja poszczególnych organów Samorządu Słuchaczy trwa jeden rok
szkolny.
9. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu lub jego całości może
nastąpić na wniosek członków i decyzją Rady Słuchaczy.
10.Rada w celu realizacji poszczególnych zadań może powoływać Komisje.
11.W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Rady lub inne osoby przez
nią powołane.
12.Komisja po zrealizowaniu zadania, do którego została powołana jest
automatycznie rozwiązana.

§3
Opiekunowie Rady Słuchaczy
1. Dyrektor Studium powołuje spośród grona pedagogicznego dwóch
opiekunów Rady Słuchaczy.
2. Opiekunowie Rady Słuchaczy przed zatwierdzeniem powinni uzyskać
pozytywną opinię Rady Pedagogicznej.
3. Opiekunowie Rady Słuchaczy wspólnie odpowiadają za realizację
powierzonych im zadań.
4. W przypadku, kiedy jeden z opiekunów podejmuje się wyłącznej
realizacji jakiegoś zadania, ponosi jednoosobową odpowiedzialność za
jego przebieg.

5. Rada Słuchaczy może wnieść wniosek o zmianę jednego lub obu
opiekunów Rady.

§4
Zadania
1. Do zadań Samorządu Słuchaczy należy:
a) tworzenie atmosfery sprzyjającej realizacji założeń programów
dydaktycznego i wychowawczego Studium,
b) współpraca z Dyrekcją i nauczycielami Studium w celu tworzenia
możliwości rozwijania zainteresowań i realizacji potrzeb słuchaczy.
2. Do zadań Rady Grupy należą:
a) pośredniczenie między grupą i Radą Słuchaczy w celu utrzymania
płynnego przepływu informacji dotyczących wniosków słuchaczy
i realizacji uchwał poszczególnych organów Studium,
b) reprezentowanie interesów grupy wobec Dyrekcji i nauczycieli
Studium,
c) współpraca z opiekunem grupy w celu stworzenia jak najlepszych
warunków do realizacji obowiązków i potrzeb grupy,
d) organizowanie w porozumieniu z opiekunem działalności kulturalnej
i rozrywkowej grupy,
e) monitorowanie wpływów na fundusz Rady Szkoły pochodzących ze
składek słuchaczy.
3. Do zadań Rady Słuchaczy należy:
a) Pośredniczenie między władzami Studium a słuchaczami w celu
utrzymania płynnego przepływu informacji dotyczących wniosków
słuchaczy i realizacji uchwał poszczególnych organów Studium,

b) wnioskowanie

do

Dyrekcji

Studium,

Rady

Szkoły

i

Rady

Pedagogicznej w sprawach dotyczących słuchaczy i funkcjonowania
Studium,
c) opiniowanie pracy poszczególnych agend i organów Studium, oraz
jego pracowników,
d) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z potrzebami młodzieży i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunami Rady Słuchaczy
i Dyrektorem Studium,
e) monitorowanie wpływów na fundusz Rady Szkoły,
f) opiniowanie w sprawach słuchaczy dotyczących min.: nagród i kar
regulaminowych, zapewnienia pomocy materialnej itd..
4. Do zadań Zarządu Rady Słuchaczy należy:
a) zwoływanie, nadzorowanie i dokumentowanie przebiegu zebrań Rady,
b) reprezentowanie interesów słuchaczy wobec nauczycieli i Dyrekcji
Studium,
c) nadzorowanie realizacji uchwał Rady,
d) powoływanie komisji wyborczej na wybory reprezentantów słuchaczy
do Rady Szkoły,
e) reprezentowanie Samorządu Słuchaczy w wystąpieniach oficjalnych.
5. Do zadań opiekunów Rady Słuchaczy należy:
a) pomoc młodzieży w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu
działalności samorządowej,
b) nadzorowanie pracy poszczególnych organów Samorządu Słuchaczy
c) inicjowanie działalności społecznej słuchaczy Studium,
d) nadzorowanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej prac Rady.

§5
Tryb pracy
1. Prace Rady odbywają się w oparciu o Plan Pracy Rady Słuchaczy.
2. Zarząd tworzy, w porozumieniu z opiekunami, na podstawie złożonych
przez pozostałych członków propozycji, Plan Pracy do 1 października
każdego roku szkolnego.
3. Samorząd Słuchaczy kieruje swoje wnioski i opinie do Dyrekcji Studium i
Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Rady Słuchaczy.
4. Rada zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w semestrze.
5. Radę zwołuje się na wniosek jednego z członków Zarządu lub
przynajmniej jednego z opiekunów.
6. Wszystkie uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów, przy
minimum połowie obecnych członków.
7. W szczególnych przypadkach, za zgodą obu opiekunów Rady, tryb
podjęcia decyzji może być zmieniony. W tym przypadku należy podać
pisemne uzasadnienie zmiany ordynacji.
8. Tryb pośredniczenia, o którym mowa w §5 pt.3 może mieć następujące
formy:
a) pisemny wniosek Rady sygnowany przez Przewodniczącego lub
Zastępcę Zarządu,
b) ustny wniosek złożony u Dyrektora Studium lub wobec Rady
Pedagogicznej złożony przez osoby wymienione w poprzednim
podpunkcie,
c) ustny wniosek jednego z opiekunów Rady.
9. Z zebrań Rady sporządza się protokół.

§6

Postanowienia końcowe
1. Zmiany w Regulaminie Samorządu Słuchaczy wymagają uchwały Rady
Słuchaczy, pozytywnej opinii obu opiekunów Rady i Dyrektora Studium.
2. W sprawach spornych dotyczących Regulaminu głos decydujący mają
opiekunowie Rady po wcześniejszym skonsultowaniu swoich opinii.
3. Traci moc Regulamin Rady Słuchaczy z dnia ...........
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem............

