REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W OSIEKU

I.

ORGANIZACJA
1.

Samorząd Słuchaczy
Dorosłych.

tworzą

słuchacze

Liceum

Ogólnokształcącego

dla

2.

Najwyższą władzą Samorządu Słuchaczy jest zebranie ogólne.

3.

Organem Samorządu Słuchaczy jest Rada Słuchaczy wybierana na początku
każdego roku szkolnego w jawnym głosowaniu w składzie:
·

Przewodniczący;

·

Zastępcy przewodniczącego w liczbie: po jednym z każdego oddziału
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

4.

Rada Słuchaczy składa raz do roku sprawozdanie ze swojej działalności na
zebraniu ogólnym.

5.

Zebrania ogólne odbywają się w czasie wolnym od zajęć.

6.

Samorząd Słuchaczy ustala co roku wysokość dobrowolnej składki na rzecz
szkoły.

II.

CELE I ZADANIA
1.

Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu słuchaczom należytych
warunków do nauki.

2.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

3.

Opiniowanie ( na wniosek Dyrektora Zespołu ) doboru opiekuna klasy
i wnioskowanie o dokonanie jego zmiany.

4.

Opiniowanie wniosku opiekuna klasy w sprawie skreślenia z listy słuchaczy.

5.

Rozstrzyganie sporów miedzy słuchaczami, zapobieganie konfliktom miedzy
słuchaczami i wykładowcami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu
rozwiązywanie go we współpracy z opiekunem klasy.

6.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej słuchaczom
w przyswajaniu wiedzy objętej planem nauczania.

7.

Przekazywanie darowizn na dofinansowanie działalności podstawowej szkoły.

8.

Dbanie o wywiązywanie się słuchaczy z obowiązków nałożonych na nich
w statucie szkoły, takich jak:

9.

napotykającym

trudności

·

podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły;

·

przestrzeganie
zasad
kulturalnego
współżycia
wykładowcami i innymi pracownikami szkoły;

·

dbałość o mienie szkoły, ład i porządek.

z

kolegami,

Do obowiązków Rady Słuchaczy należy czuwanie nad przestrzeganiem przez
szkołę praw słuchaczy określonych w statucie szkoły, takich jak:
·

właściwe zorganizowanie procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej;

·

życzliwe, podmiotowe traktowanie słuchaczy w procesie dydaktycznym;

·

swobodne wyrażanie myśli i przekonań, dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych;

·

sprawiedliwe, obiektywne i jawne ocenianie postępów w nauce;

·

powiadamianie z wyprzedzeniem o terminie i zakresie wiadomości
pisemnych prac kontrolnych oraz egzaminów semestralnych;

·

korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki.

