
Załącznik do Uchwały Rady Słuchaczy nr 2/2022 

z dnia 05.03.2022 r.  

 

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZGIERZU 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Województwa Łódzkiego w Zgierzu. 

1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu oraz Statutem Szkoły Policealnej 

Województwa Łódzkiego w Zgierzu.  

2. Siedzibą Samorządu Słuchaczy jest budynek Centrum Rozwoju Edukacji 

Województwa Łódzkiego w Zgierzu, ul. 3 Maja 46. 

II. Cele i zadania Samorządu Słuchaczy 

1. Samorząd  Słuchaczy pracuje i rozwija działalność w interesie słuchaczy i dla dobra 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu. 

2. Celem Samorządu Słuchaczy jest: 

a) reprezentowanie ogółu słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Województwa Łódzkiego w Zgierzu, 

b) współdziałanie z innymi organami Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Województwa Łódzkiego w Zgierzu, tj. Dyrektorem i Rada Pedagogiczną, w celu 

doskonalenia działalności statutowej placówki. 

3. Zadaniami Samorządu Słuchaczy są w szczególności: 

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności słuchaczy na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań  Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa 

Łódzkiego w Zgierzu, 

b) wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, opinię o placówce                             

i prawidłowość jej funkcjonowania, 

c) wpływanie na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, 

d) niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia, 

e) czuwanie nad przestrzeganiem praw słuchacza, 



f) przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej opinii i wniosków słuchaczy                 

w sprawach dotyczących funkcjonowania placówki i potrzeb słuchaczy,  

g) wspieranie organizacji różnych form życia kulturalno-oświatowego dla słuchaczy 

(imprez kulturalnych, wycieczek), mających na celu rozwijanie wrażliwości 

estetycznej, etycznej i moralnej słuchaczy, 

h) informowanie społeczności szkolnej o podejmowanych działaniach i planowanych 

przedsięwzięciach, 

i) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między słuchaczami oraz udział 

w rozwiązywaniu sporów między słuchaczami a nauczycielami, 

j) wykonywanie innych działań wynikających z potrzeb placówki. 

III. Organy Samorządu Słuchaczy 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym jest zebranie słuchaczy oddziału lub kursu. 

2. Na zebraniach oddziału lub kursu słuchacze wybierają spośród siebie jednego 

delegata do Rady Słuchaczy. 

3. Rada Słuchaczy jest wewnętrznym organem kierującym pracami Samorządu. 

4. Rada Słuchaczy składa się z: 

a) przewodniczącego 

b) zastępcy 

c) sekretarza  

d) koordynatora wolontariatu 

e) członków. 

5.  Za organizację pracy Samorządu Słuchaczy odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady 

Słuchaczy, który: 

a) współpracuje z Opiekunem Samorządu, a w razie jego nieobecności z Zastępcą 

Opiekuna Samorządu – nauczycielami wybranymi przez Słuchaczy 

i zaakceptowanymi przez Dyrektora,  

b) dokonuje podziału zadań między członków Rady, 

c) zwołuje i prowadzi zebrania, 

d) bieżąco współdziała z Dyrektorem, 

6. Przewodniczący Rady Słuchaczy podejmuje decyzje między posiedzeniami i zdaje                                   

z nich relację na najbliższym posiedzeniu Rady. 

7. Kadencja organów Samorządu Słuchaczy trwa dwa lata. 



8. Członkowie Samorządu Słuchaczy z oddziałów lub grup kursowych programowo 

najwyższych, którzy opuścili placówkę w czasie trwania kadencji Rady zostają 

zastąpieni przez słuchaczy oddziałów lub grup kursowych nowo zorganizowanych. 

IV. Tryb podejmowania uchwał 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 

członków składu Rady Słuchaczy. 

2. Uchwały są protokołowane. 

3. Jeżeli uchwała Samorządu jest sprzeczna z prawem lub interesem placówki, Dyrektor 

ma prawo zawiesić jej wykonanie i w terminie miesiąca ma obowiązek uzgodnić                          

z Radą Samorządu Słuchaczy sposób dalszego postępowania.  

V. Wybory do organów Samorządu Słuchaczy 

1. Wybory do Rady Samorządu Słuchaczy odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału 

w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie. 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% oraz jeden głos 

uczestników prawomocnego zebrania wyborczego. 

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

5. Nowo wybrany organ ma obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 

posiedzeniu. 

6. Zebranie plenarne Samorządu może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 

słuchaczy, Dyrektora, Rady Pedagogicznej złożony do Rady Słuchaczy. 

7. Rada Słuchaczy obraduje nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. Na posiedzenie 

zaproszony może być  Dyrektor lub inne osoby. 

VI. Postanowienia końcowe 

Regulamin przyjęty został Uchwałą Rady Słuchaczy w dniu 5 marca 2022 r. 


