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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Koło Naukowe „Młodych Pedagogów” zwane dalej Kołem, jest organizacją, która
zrzesza na zasadzie dobrowolności studentów pedagogiki
oraz pracowników naukowych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
§2
Koło Naukowe „Młodych Pedagogów” realizuje swoje cele i zadania w oparciu o 3 sekcje:
1. Sekcja Badań Społecznych poświęcona inicjowaniu i organizowaniu
warsztatów samokształceniowych oraz działań naukowych. Studenci mają
możliwość rozwijać swoje umiejętności diagnostyczne, prowadząc badania
i analizy, następnie prezentowane i publikowane podczas konferencji
naukowych w Polsce. Wystąpienia studentów podczas konferencji poprzedzone
są treningiem autoprezentacji i wystąpień publicznych. Opiekun merytoryczny dr Krzysztof GOGACZ.
2. Sekcja Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Opiekun merytoryczny dr Krzysztof GOGACZ. Od 2016 r. prowadzona będzie współpraca z Sądem
Rejonowym w Płocku w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych zawodowych
i społecznych kuratorów sądowych oraz zajęcia warsztatowe z osadzonymi
w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Program stanowi warsztat
pedagogiczny dla studentów z zakresu pracy z grupą oraz wzmacnia
i urozmaica program resocjalizacyjny realizowany w instytucjach
penitencjarnych. Współpraca pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Płocku, a instytucjami penitecjarnymi jest nową formą przełamywania
bariery izolacji w procesie reintegracji poprzez zajęcia oświatowo edukacyjne
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oraz rozwijające kompetencje społeczne osadzonych z zakresu komunikacji
interpersonalnej, autoprezentacji, pracy zespołowej, kształtowania postawy
empatycznej.
3. Sekcja Pracy Prośrodowiskowej „Wolontariat” - poświęcona kształtowaniu
umiejętności pedagogicznych, poznawaniu w praktyce problemów, z którymi
członkowie Koła będą się spotykać w swoim zawodzie; wolontariusze udzielać
się będą wolontarystycznie w placówkach pedagogicznych oraz bezpośrednio
w rodzinach dotkniętych różnymi problemami. Wolontariusze rozwijają
i doskonalą swoje umiejętności podczas pracy indywidualnej i grupowej
w przykładowych instytucjach lokalnych .: Pogotowie Opiekuńcze w Płocku,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Płocku, Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy, Sad Rejonowy
i Kuratorski Ośrodek Pracy z młodzieżą, przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja. Opiekun merytoryczny - mgr Monika WOLIŃSKA.
§2
Koło nie działa zarobkowo na rzecz swoich członków, lecz opiera swoją
działalność na ich społecznej pracy.
Rozdział II
Cele Koła i ich realizacja
§3
Podstawowe cele Koła:
1. Prowadzenie działalności naukowo - badawczej.
2. Rozwijanie zainteresowań, doskonalenie kompetencji pedagogicznych członków

5

Koła, zdobywanie nowych doświadczeń oraz wiedzy
z zakresu pedagogiki.
3. Współpraca z organizacjami studenckimi rodzimych uczelni oraz uniwersytetów
państw europejskich w celu dokonywania komparatystyki pedagogicznej
w poszczególnych ośrodkach akademickich,
wychowawczych i opiekuńczych.
§4
Realizacja celów Koła odbywać się będzie poprzez:
1. Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji naukowych.
2. Spotkania z ludźmi związanymi z różnego typu placówkami edukacyjnymi,
wychowawczymi i opiekuńczymi.
3. Zajęcia praktyczne, uczestnictwo w kursach szkoleniowych.
4. Prowadzenie działalności badawczej z zakresu pedagogiki: wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, opiekuńczej oraz resocjalizacyjnej.
5. Współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz propagowania edukacji
i profilaktyki społecznej.
6. Współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi kołami
naukowymi.

7. Wyjazdy zagraniczne.
8. Prezentację osiągnięć Koła.
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Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Koła
§5
Członkami Koła mogą zostać studenci, absolwenci i pracownicy naukowi
pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

§6
Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na "Listę członków Koła". Wpisu
dokonuje
Przewodniczący Koła za zgodą Zarządu Koła.
§7
Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów
Koła.
§8
Członkowie Koła mają prawo:
- uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Koła i wnioskować w sprawach
statutowej, programowej i organizacyjnej działalności Koła,
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- uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło,
- uzyskiwać informacje na temat działalności Zarządu.
§9
Obowiązkiem członka Koła jest:
- uczestniczenie w pracach Koła,
- przestrzeganie niniejszego statutu oraz uchwał władz Koła.

§10
Przynależność do Koła wszyscy chętni powinni zadeklarować przed upływem
pierwszego miesiąca każdego kolejnego semestru.
§11
Prawa Członków Koła mogą ulec ograniczeniu, wygaśnięciu lub utracie.
§12
Członkostwo ulega ograniczeniu mocą uchwały Walnego Zebrania Członków Koła
znoszącego na przewidziany okres czasu ogół lub część praw członkowskich.
§13
Członkostwo wygasa na skutek dobrowolnego wystąpienia.
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§14
Utrata członkostwa następuje w wyniku skreślenia z listy członków przez
Przewodniczącego Koła w razie:
- popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej,
- działania na szkodę Koła,
- na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.
Rozdział IV
Władze Koła
§15
Władzami Koła są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Koła
§ 16
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
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1. uchwalanie zmian statutu,
2. ustalanie kierunków działalności Koła,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
4. udzielanie absolutorium władzom Koła (Zarządowi),
5. decyzja o rozwiązaniu Koła,
6. decyzja o zmianie statusu prawno-organizacyjnego Koła.
§ 18
1. Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na
wniosek 1/3 liczby członków, zawiadamiając członków Koła (co najmniej na 7 dni
przed jego terminem) o terminie, miejscu i porządku obrad.
2. Walne Zebranie Członków musi się odbyć co najmniej raz w roku.
§ 19
Uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowane są bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
§ 20
1. Zarząd Koła składa się z 4 osób.
2. W skład Zarządu Koła wchodzą:
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- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego

- skarbnik

- sekretarz
§ 21
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1. Kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz, zgodnie ze
statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Współdziałanie z opiekunem Koła Naukowego „Młodych Pedagogów”,
władzami Wydziału oraz Rektoratem.
3. Prowadzenie dokumentacji Koła: ewidencji członków, protokołów zebrań oraz
sprawozdań z działalności Koła.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków pod koniec każdego roku.
6. Asygnowanie uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków.
7. Wykonywanie innych czynności zapewniających realizację statutowych zadań
Koła.
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§ 22
1. Uchwały i decyzje Zarządu Koła podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Zarządu Koła są podawane do wiadomości publicznej na stronie
internetowej
Rozdział V
Prawa i obowiązki członków Zarządu
§ 23
Do obowiązków przewodniczącego należy:
- przewodniczenie zebraniom Koła i Zarządu,
- reprezentowanie na zewnątrz Koła i Zarządu,
- asygnata umów i podań,
- współdziałanie z opiekunem Koła Naukowego, władzami Wydziału Nauk
Humanistycznych i Rektoratem,
- zwoływanie zebrań Koła i Zarządu.
§ 24
Do obowiązków skarbnika należy:
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- prowadzenie ewidencji finansowej,
- składanie sprawozdań z działalności finansowej pod koniec roku akademickiego
na
Walnym Zebraniu Członków.
§ 25
Do obowiązków sekretarza należy:
- protokołowanie spotkań Koła,
- prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
- spisywanie postanowień uchwał Zarządu oraz ich publikowanie,
- składanie sprawozdania z działalności Koła pod koniec roku akademickiego na
Walnym Zebraniu Członków.
§ 26
W pozostałych kwestiach członek Zarządu podlega prawom i obowiązkom członka
Koła zawartym w Rozdziale III.
Rozdział VI

Zasady ordynacji wyborczej
§ 27
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Kadencja władz Koła trwa 1 rok akademicki.
§ 28
Członkiem Zarządu Koła może zostać każdy członek zwyczajny Koła.
§ 29
W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie zwyczajni Koła.
§ 30
Na spotkaniu Koła, na którym mają odbyć się wybory Zarządu Koła, kandydaci
prezentują swoje kandydatury.
§ 31
Zarząd jest wybierany przez ogólne zebranie członków Koła zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności 2/3 członków Koła.
§ 32
Jeżeli na dwóch następujących po sobie zebraniach zwołanych w celu wyboru
Zarządu, uchwalania uchwał lub zmian statutu, nie będzie wymaganej liczby
członków, Zarząd Koła wybrany zostanie przez obecnych na zebraniu zwykłą
większością głosów.
§ 33
1. Prawo odwołania Zarządu ma Walne Zebranie Członków.
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2. Zarząd lub poszczególnych jego członków można odwołać w uzasadnionych
przypadkach na wniosek większości członków zwyczajnych Koła lub jeśli dotyczy
to jednego członka Zarządu - na wniosek pozostałych jego członków.
3. Odwołanie jest zasadne, gdy członkowie Zarządu nie wywiązują się ze
statutowych obowiązków.
Rozdział VII
Majątek i fundusze Koła
§ 34
Majątek stanowią ruchomości i fundusze.
§ 35
Na fundusze Koła składają się:
- dotacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,

- darowizny.
§ 36
1. Upoważnienie do dysponowania funduszami Koła posiada Zarząd.
2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych wymagane
jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu koła, w tym
Przewodniczącego lub Zastępcy.
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Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
Zmiana statutu i rozwiązanie Koła
§ 37
Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Koła lub zmiany statusu prawno
organizacyjnego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub
z inicjatywy, co najmniej 50% członków zwyczajnych Koła. Decyzje w tej sprawie
zapadają większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby
członków zwyczajnych Koła.
§ 39
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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Rozdział IX
Załączniki:
KARTA CZŁONKOWSKA
KOŁO NAUKOWE MŁODYCH PEDAGOGÓW
Płock, dn. .......................... r.

Imię i nazwisko ....................................................................................................
Kierunek studiów .................................................................................................
Telefon kontaktowy .............................................................................................
Adres e-mail .........................................................................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-em się ze Statutem Koła Naukowego
„Młodych Pedagogów” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i będę
przestrzegać jego założeń aktywnie działając w ramach niniejszej organizacji.

...........................................................
Podpis

