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I. Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną działalności Koła Informatycznego w szczególności jest:
a. ustawa z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty (tekst jednolity: dz. u. z
2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),
b. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 7 października 2009 r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego (dz. u. nr 168, poz. 1324),
c. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (dz. u. poz. 560),
d. priorytety ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2016/2017,
e. statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w
Zagórowie,
f. program profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci
Kostaneckich w Zagórowie,
g. program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci
Kostaneckich w Zagórowie
h. niniejszy regulamin.
2. Koło Informatyczne jest formą aktywności uczniów, zwiększającej zainteresowania
związane z działalnością naukową i dydaktyczną z zakresu informatyki.
3. Koło Informatyczne nie posiada osobowości prawnej.
II. Nazwa i siedziba Koła Informatycznego
1. Koło Informatyczne działa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci
Kostaneckich w Zagórowie.
2. Siedzibą Koła Informatycznego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci
Kostaneckich, ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów.
III. Cele i zadania Koła Informatycznego
1. Koło Informatyczne służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej uczniów.
2. Celem Koła Informatycznego jest rozwój zainteresowań uczniów problematyką z
zakresu informatyki, prowadzenia i zarządzania projektem informatycznym - także od
strony ekonomicznej.
3. Zadaniem Koła Informatycznego w szczególności jest:
a. rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej wśród zainteresowanych
uczniów biorących czynny udział w działalności koła,
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b. stworzenie uczniom warunków do samodoskonalenia oraz możliwości do
rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
c. prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania samodzielności
badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy przez uczniów,
d. rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych przez uczniów,
e. organizowanie i rozwijanie szeroko pojętej kultury,
f. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła,
g. organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach,
odczytach, wykładach, kursach, zjazdach i konferencjach naukowych i
dydaktycznych,
h. współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, firmami,
instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowych i
międzynarodowym ruchu naukowym oraz rozwijanie międzynarodowych
kontaktów i współpracy naukowej,
i. promowanie

działalności

Koła

Informatycznego

oraz

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie,
j. stworzenie uczniom możliwości swobodnego wyrażania własnych opinii oraz
możliwości wpływu na środowisko szkolne,
k. wskazanie uczniom sposobów wykorzystania nabytej wiedzy w życiu
codziennym,
l. kształtowanie u uczniów umiejętności zespołowego współdziałania i pracy
grupowej,
m. prowadzenie szkolnego bloga pod nazwą „Pinezka”
n. promowanie szkoły w portalach społecznościowych facebook, twister itp.,
o. dokumentowanie fotograficzne imprez szkolnych,
p. organizowanie szkoleń z zakresu Akademii Sieciowej CISCO (CISCO
Networking Academy) mających na celu:
i. zwiększenie wiadomości z zakresu informatyki – kurs IT Essentialss,
ii. promowanie szkoły w środowisku lokalnym – kurs Get Connected,
iii. dokształcenie zawodowe uczniów technikum teleinformatycznego z
zakresu sieci komputerowych – kurs CCNA.
q. promowanie szkoły poprzez organizowanie akcji promocyjnych, konkursów,
gier terenowych dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu
słupeckiego oraz dla społeczności lokalnych,
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r. organizowanie szkoleń fotograficznych, dziennikarskich, informatycznych
oraz innych spełniających obecne potrzeby uczniów oraz szkoły.
IV. Zasady członkostwa
1. Członkiem zwykłym Koła Informatycznego może być uczeń Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, który jest zainteresowany problematyką będącą
przedmiotem działania Koła Informatycznego.
2. Członkiem honorowym Koła Informatycznego może być osoba, która w wybitny
sposób przyczyniła się do rozwoju dziedzin będących przedmiotem działania Koła
Informatycznego lub w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju Koła
Informatycznego.
3. Uczeń przestaje być członkiem Koła Informatycznego w przypadku:
a. zaniechania udziału w pracach Koła Informatycznego,
b. zaburzania naukowej atmosfery i lekceważenia pracy Koła Informatycznego,
c. skreślenia z listy uczniów ZSP Zagórów.
4. Skreślenie ucznia z listy członków Koła Informatycznego następuje na podstawie
uchwały zebrania członków Koła Informatycznego.
V. Władze koła i zakres kompetencji
1. Pracą Koła Informatycznego kierują władze Koła Informatycznego w porozumieniu z
opiekunem Koła Informatycznego.
2. Władze koła stanowią:
a. Przewodniczący,
b. Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych,
c. Wiceprzewodniczący ds. public relations,
d. Skarbnik,
e. Opiekun Koła.
3. Do obowiązków władz Koła Informatycznego w szczególności należy:
a. zapewnienie właściwego działania Koła Informatycznego,
b. kierowanie pracą Koła Informatycznego, w porozumieniu z opiekunem Koła
Informatycznego,
c. właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w
trakcie pracy Koła Informatycznego,
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d. współpraca z opiekunem Koła Informatycznego i władzami Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zagórowie,
e. rozliczenie

środków

finansowych

pobranych

na

działalność

Koła

Informatycznego.
4. Jeżeli Przewodniczący z niezależnych od siebie przyczyn, nie może w pełni
realizować powierzonych mu zadań, powinien przekazać swoją funkcję wybranemu
przez siebie Wiceprzewodniczącemu.

VI. Wybory i czas kadencji
1. Wyboru władz Koła Informatycznego dokonują wszyscy obecni na zebraniu
wyborczym członkowie Koła Informatycznego, w wyborach bezpośrednich.
2. Kadencja władz Koła Informatycznego trwa jeden rok od chwili ogłoszenia wyników
wyborów, lub wygasa w momencie rozwiązania Koła.
3. Zasady zawarte w punkcie 1 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wyborów
uzupełniających.
VII. Rozwiązanie Koła Informatycznego
1. Koło

Informatyczne

może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Koła

Informatycznego podjętej za zgodą co najmniej dwóch trzecich członków Koła
Informatycznego.
2. Koło Informatyczne ulega likwidacji na podstawie decyzji Dyrektora szkoły w
przypadku:
a. stwierdzenia działalności Koła Informatycznego sprzecznej z niniejszym
regulaminem,
b. działalności niezgodnej z przepisami prawnymi.
VIII. Nagradzanie członków Koła Informatycznego
Formy nagradzania:
1. Pochwała Opiekuna Koła Informatycznego z wpisem do dziennika.
2. Dyplom uznania.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
4. List gratulacyjny do rodziców.
5. Nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych członków koła
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6. Uczeń, który jest członkiem koła i realizuje określone zadania może mieć
podwyższoną ocenę z zachowania.
IX. Majątek i fundusze
1. Członkowie Koła Informatycznego nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu
przynależności do Koła Informatycznego;
2. Wszelkie koszty związane z udziałem członków koła w poszczególnych akcjach
ponosi Koło Informatyczne;
3. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się
opiekunowie Koła i wszyscy jego członkowie.
4. Koło Informatyczne może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze
niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża Dyrektor szkoły. Każda zbiórka musi
mieć jasno określony cel i prowadzoną dokumentację prezentującą przebieg zbiórki,
kwotę zebranych środków i protokół przekazania.
5. Wszystkie fundusze otrzymane na cele działalności Koła Informatycznego są
majątkiem Koła Informatycznego. Jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym
znakiem mogą być wydawane tylko za zgodą Zarządu Koła Informatycznego.
6. Zebrane fundusze skarbnik przekazuje opiekunowi Koła Informatycznego.
X. Rezygnacja z członkostwa.
1.

Każdy członek Koła Informatycznego ma prawo zrezygnować z członkostwa.

2.

Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, członek Koła Informatycznego ma
dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom koła pisemnego oświadczenia o
rezygnacji z podpisem rodzica.

3.

Rezygnacja z członkostwa w Kole Informatycznym nie oznacza uniknięcia nagan
oraz obniżenie oceny z zachowania, jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie
wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji) z powierzonych mu
obowiązków

XI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy
powołane na wstępie.

REGULAMIN KOŁA INFORMATYCZNEGO - Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych w Zagórowie

Strona 7 z 8

2. Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor szkoły oraz Opiekun
Koła Informatycznego z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Koła
Informatycznego.
3. Likwidację majątku SKW przeprowadza ostatni Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu,
a majątek SKW spożytkowany zostaje zgodnie z decyzją Zarządu Szkolnego Koła
Wolontariatu i wolą członków - zawsze na cele charytatywne.

…………………………….………………….....

…………………………….………………….....

(data i podpis opiekuna Koła Informatycznego)

(data i podpis dyrektora szkoły)
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