Regulamin Koła Naukowego Baby Start
Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
w Wągrowcu
Rozdział I
Postanowienia ogólne:
1. Koło przyjmuje nazwę: Koło Naukowe Baby Start, w dalszej części Regulaminu
zwane Kołem.
2. Koło posiada własne logo.
3. Koło działa przy Wydziale Zamiejscowym Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej
Milenium w Wągrowcu.
4. Siedzibą Koła jest siedziba Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w
Wągrowcu: ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec (budynek ZSP nr 1).
5. Członkiem Koła może zostać każda osoba spełniająca warunki określone w
rozdziale III niniejszego Regulaminu.
6. Koło może dzielić się na sekcje tematyczne stosownie do potrzeb działalności
Koła, na zasadach określonych w rozdziale V.
7. Koło działa zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, przepisami wewnętrznymi
uczelni oraz własnym regulaminem.
8. Koło nie posiada osobowości prawnej.
Rozdział II
Cele i metody działania Koła:
1. Celem działalności Koła jest, by studenci - członkowie Koła:
a. uporządkowali i pogłębili swoją wiedzę pedagogiczną, z uwzględnieniem
własnych zainteresowań i pasji,
b. rozpoznawali swoje zasoby, wiedzieli, jak wykorzystywać je w pracy
pedagogicznej oraz znali metody służące rozwijaniu własnego potencjału,
c. zebrali nowe doświadczenia związane z działalnością pedagogiczną i
podnieśli kwalifikacje związane z przyszłą pracą zawodową,
d. posiadali wiedzę na temat czynników obciążających w pracy pedagoga
oraz znali podstawowe zasady higieny pracy i profilaktyki przeciw
wypaleniu zawodowemu,
e. rozwijali zainteresowania naukowe, uczyli się, jak wykorzystywać wiedzę
naukową w działalności pedagoga-praktyka,
f. spotykali się i współpracowali z przedstawicielami środowisk praktyków i
teoretyków,
g. promowali w środowisku akademickim wolontariat,
h. podejmowali działania profilaktyczne w środowisku akademickim.

2. Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Inicjowanie i organizowanie działań samokształceniowych i naukowych.
b. Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych oraz
praktyków.
c. Współpracę z organizacjami studenckimi.
d. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach itp.
e. Organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki:
1. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Zamiejscowego GSW
Milenium w Wągrowcu akceptujący Regulamin Koła.
2. Wstąpienie do Koła Naukowego Baby Start następuje po akceptacji władz i
opiekuna
3. Członkostwo wygasa:
a. z chwilą utraty uprawnień studenckich,
b. w wyniku wystąpienia z Koła poprzez złożenie przez członka Koła
pisemnego lub ustnego oświadczenia władzom lub opiekunowi Koła,
c. w wyniku wykluczenia decyzją Walnego Zebrania członków Koła lub
decyzją Opiekuna Koła.
4. Każda osoba, która wnosi szczególny wkład w rozwój Koła może zostać jego
honorowym członkiem.
5. Decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa Koła podejmuje na wniosek
Zarządu Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członów
Koła.
6. Członek ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Koła,
b. zgłaszać postulaty odnośnie realizowanego programu i działalności Koła,
c. aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Koła
d. twórczo wykorzystywać wyniki badań i bazy danych będące w posiadaniu
Koła.
7. Obowiązkiem członka Koła jest:
a. przestrzeganie Regulaminu Koła,
b. realizowanie postanowień władz Koła,
c. czynne uczestnictwo we wszystkich formach działalności Koła,
d. sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z prowadzonej
działalności

Rozdział IV
Władze Koła:
1. Władze Koła stanowią Walne Zebranie i Zarząd.
2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie członków Koła.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określanie założeń programu pracy Koła,
b. wybór i odwołanie członków Zarządu Koła,
c. powoływanie i rozwiązywanie sekcji tematycznych Koła,
d. zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz GSW Milenium.
4. Zwołanie Walnego Zebrania.
a. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku.
b. na wniosek 10% członków Koła, Zarząd zobowiązany jest do zwołania
Walnego Zebrania.
c. Walne Zebranie może zwołać Opiekun Naukowy Koła.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Władze Koła są wybierane zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
6. Czynne i bierne prawo wyboru na Walnym Zebraniu mają wyłącznie zwyczajni
członkowie Koła.
7. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego Koła, zastępcy przewodniczącego
Koła i sekretarza Koła.
8. Zarząd Koła wybierany jest na okres jednego roku.
9. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a. utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem Koła,
b. organizowanie działalności Koła i kierowanie pracą Koła,
c. ustalanie szczegółowego programu i harmonogramu pracy Koła,
d. przygotowanie sprawozdań z działalności Koła i prowadzenie
dokumentacji działalności Koła,
e. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
Rozdział V
Sekcje tematyczne:
1. Sekcję tematyczną powołuje w drodze uchwały Walne Zebranie, w celu
zapewnienia lepszej organizacji działalności Koła.
2. Sekcja tematyczna zajmuje się określonym obszarem działalności Koła.
3. Zasady funkcjonowania sekcji określa Zarząd Koła.
4. Działania sekcji nie mogą być sprzeczne z regulaminem Koła
5. Sekcję tematyczną rozwiązuje w drodze uchwały Walne Zebranie Koła.

Rozdział VI
Opiekun Koła:
1. Opiekunem Koła musi być nauczyciel akademicki Wydziału Zamiejscowego GSW
Milenium w Wągrowcu.
2. Koło może mieć więcej niż jednego opiekuna.
3. Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
a. reprezentowanie Koła wobec władz GSW Milenium,
b. uczestniczenie w Walnych Zebraniach członków Koła,
c. udzielanie pomocy organizacyjnej i dydaktycznej członkom Koła,
d. pomoc w ustalaniu programu działalności Koła,
e. zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe:
1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3
głosów przy obecności 2/3 członków Koła.
2. Senat uczelni rozwiązuje Koło na wniosek rektora, jeżeli jego działalność rażąco
lub uporczywie narusza przepisy ustawowe, statut uczelni lub regulamin Koła.
3. Zmiany w Regulaminie Koła przeprowadza Walne Zebranie _ większością 2/3
głosów przy obecności 2/3 członków, a następnie przedkłada do zatwierdzenia
Rektorowi GSW Milenium.
4. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora GSW Milenium i
wpisaniu Koła do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
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