
 

 

STATUT 

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW FILOZOFÓW PEDAGOGIKI 

„PAIDEIA”  

STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH 
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ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Koło Naukowego Filozofów Pedagogiki PAIDEIA, Wydział Pedagogiki, zwane dalej Kołem, 

jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.  

§ 2. 

Studenckie Koło Naukowe PAIDEIA  jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, 

utworzonym na podstawie przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

Statutu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach  

§3. 

1. Stałą siedzibą Koła jest Wydział w Kielcach, Staropolskiej Szkoły Wyższej   

w Kielcach 

2. Działalność Koła koncentruje się wokół platformy MsTEAMS,  

3. Koło działa pod patronatem Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz zgodnie  

z jej statutem, 

4. Strukturę i organizację Koła, określa Statut Koła, 

5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków, 



6. Koło prowadzi działalność w oparciu o środki finansowe Uczelni Staropolskiej Szkoły 

Wyższej w Kielcach. 

§ 4. 

Koło może być członkiem stowarzyszeń naukowych oraz innych organizacji krajowych  

i zagranicznych. 

§ 5. 

Koło Naukowe jest organizacją niezależną politycznie, otwartą na osoby  

o różnym światopoglądzie. 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania Koła 

§ 1. 

Koło stawia sobie za cel: 

1. Stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu 

swojej wiedzy i zainteresowań z zakresu pedagogiki, filozofii oraz psychologii. 

2. Rozwijanie kompetencji zawodowych, pogłębienia wiedzy filozoficznej oraz 

pogłębianie umiejętności w prowadzeniu dyskusji oraz podejmowaniu krytyki.   

3. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej pod opieką i kierunkiem 

pracowników naukowych. 

§ 2. 

Cele powyższe Koło realizuje przez: 

1. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń oraz dyskusji. 

2. Uczestnictwo w seminariach, konferencjach, projektach badawczych, debatach, 

prezentacjach, warsztatach na innych uczelniach w kraju i za granicą, 

3. Kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć  

w zakresie: filozofii pedagogiki oraz filozofii psychologii. 

4. Współpraca w środowisku naukowym na rzecz propagowania interdyscyplinarności.  

5. Spotkania autorskie oraz spotkania z osobami wdrażającymi naukę filozofii w 

szkołach oraz stosującymi filozofię do uprawiania pedagogiki. 

6. Diagnoza, analiza i popularyzacja wyników badań naukowych z zakresu filozofii 

pedagogiki.  

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 3 

Członkostwo w kole naukowym. Prawa i obowiązki członków. 

§ 1 

Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Staropolskiej Szkoły Wyższej  

w Kielcach z kierunku Pedagogika, zainteresowany działalnością Koła i pragnący aktywnie 

uczestniczyć w pracy Koła. 

§ 2 

O nadaniu członkostwa zwyczajnego decyduje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji przez 

kandydata. 

§ 3 

Członek Koła obowiązany jest brać czynny udział w czynnościach Koła. 

§ 4 

Członkostwo wygasa wskutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia członka z Koła, po złożeniu odpowiedniego pisemnego 

oświadczenia. 

2. Wykluczenia z Koła na podstawie uchwały Zarządu Koła w skutek niewywiązywania 

się przez członka z jego obowiązków, nie przestrzegania statutu oraz postanowień i 

deklaracji władz Koła, regulaminu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.  

3.  Ukończenia studiów. 

§ 5 

Zarząd ma prawo zawiesić w prawach członka Koła, jeśli ten nie wypełnia obowiązków 

objętych Statutem. 

§ 6 

Członkowie Koła Naukowego mają prawo: 

1. Uczestniczyć w zebraniach Koła, 

2. Inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Posiedzeniu, 

3. Czynnego i biernego prawa wyborczego, 

4. Brać udział w wyborach Zarządu Koła, 

5. Być we władzach Koła. 

6. Oceniać pracę Zarządu Koła, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności 

Koła, 

7. Uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu. 

8. Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Koło oraz do korzystania z 

wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu. 

§ 7 



Członkowie Koła Naukowego mają obowiązek: 

1. Brać czynny udział w działalności Koła. 

2. Przestrzegać Statutu, uchwał Walnego Posiedzenia Koła, rozporządzeniom Zarządu 

Koła. 

3. Dbać o dobre imię Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.  

§ 8 

1. Zebranie Członków Koła może przyjąć w charakterze członka honorowego osobę 

szczególnie zasłużoną w pracy Koła oraz osoby, które wydatnie przyczyniły się do 

jego rozwoju, 

2. Członek honorowy korzysta z uprawnień, jakie daje członkostwo Koła, jak również 

ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Koła. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

Władze Koła 

§ 1 

Władze Koła stanowią: 

1. Zarząd, 

2. Zebranie Członków Koła. 

§ 2 

Zarząd Koła stanowią: 

1. Prezes, 

2. Wiceprezes, 

3. Sekretarz. 

§ 3 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i poza nią,  

2. Organizowanie i kierowanie pracą Koła, 

3. Utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunami Koła, 

4. Ustalanie składu osobowego delegacji na sesje naukowe i koordynatorów 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów, 

5. Zarząd ma prawo do proponowania poprawek Statutu Koła, 

6. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

 

 



§ 4 

Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy: 

1. Przyjmowanie sprawozdania ustępującego Zarządu, 

2. Określenie kierunków pracy Koła, 

3. Wybór i odwołanie Zarządu, 

4. Przyznawanie członkostwa honorowego, 

5. Uchwalanie Regulaminu Koła i  późniejszych jego zmian. 

§ 5 

1. Najwyższą władzą Koła jest Zebranie Członków Koła zwoływane przez Zarząd, 

przynajmniej raz w roku akademickim, 

2. Uchwały Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów, 

3. Wybory do władz Koła, przeprowadzane są w sposób jawny, 

4. Prawo zgłaszania kandydatów na Prezesa posiada każdy członek Koła oraz ustępujący 

Prezes, 

5. Prezesa Koła wybiera się spośród członków Koła, bezwzględną większością głosów, 

6. Prezes Koła proponuje Walnemu Zgromadzeniu skład Zarządu, 

7. Skład Zarządu jest wybierany zwykłą większością głosów. 

§ 6 

1. Opiekun Naukowy wybierany jest przez Zebranie Członków Koła, zwykłą 

większością głosów, 

2. Opiekun Naukowy sprawuje w imieniu Staropolskiej Szkoły Wyższej  

w Kielcach pieczę nad działalnością Koła, a w szczególności udziela merytorycznej 

pomocy formułowaniu prac podejmowanych przez Koło.    

§ 7 

Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora  

w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, statutem Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach 

oraz gdy naruszają interes Uczelni. 

ROZDZIAŁ 5 

Działania Koła Naukowego 

§ 1 

Koło realizując swoje cele prowadzi przedsięwzięcia dotyczące życia społecznego, zwane 

dalej projektami. 

§ 2 

Propozycje projektu ma prawo na Walnym Posiedzeniu składać każdy członek Koła. 

 



§ 3 

W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła, jak i każda inna osoba wyrażającą 

wolę współpracy. 

 

ROZDZIAŁ 6 

Postanowienia końcowe 

§ 1 

1. Zmianę statutu uchwala Zebranie Członków Koła na wniosek Zarządu, zaopiniowany 

przez Opiekuna Naukowego, 

2. Zmiana Statutu wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora, 

3. Rozwiązanie Koła Naukowego może nastąpić na mocy uchwały Zebrania Członków 

decyzji Senatu podjętej na wniosek Rektora w sytuacji, gdy działalność Koła rażąco 

lub uporczywie narusza przepisy, 

4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Władze Uczelni. 

5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Zebranie Członków 

Koła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1. Deklaracja członkowska 

 

 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO 

KOŁA NAUKOWEGO FILOZOFÓW PEDAGOGIKI „PAIDEIA”  

STAROPOLSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ  W KIELCACH 

 

 

Deklaruję udział w pracach Koła na zasadach członkowstwa. Zobowiązuje się równocześnie 

do przestrzegania obowiązującego Regulaminu oraz decyzji Władz Koła. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… 

Rok studiów……………………specjalność…………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………… 

e-mail…………………………………... 

telefon………………………………….. 

Oświadczam że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Koła Naukowego 

Filozofów Pedagogiki „Paideia” Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Zobowiązuje się 

do ich przestrzegania i aktywnego uczestnictwa w działalności Koła. Jednocześnie wyrażam  

zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez w/w Koło 

Naukowe, w celach związanych z działalnością statutową Koła. Przysługuje mi prawo do 

wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.     

 

                                                                    

                                                                                            …………………….. 

                                                                                                          Podpis studenta     

    

………..……………………. 

Miejscowość, data 


