
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO  TURYSTYCZNEGO "SZPRYCHA"                                                           

 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne: 

1) Szkolne Koło Krajoznawczo  Turystycznego" SZPRYCHA" zostało powołane przy ZSZ w Rawiczu na 

czas nieokreślony. 

2)Koło jest  również jednostką organizacyjną Oddziału PTTK Rawicz 

2) Opiekunami Koła są: mgr Rafał Jędrzejak oraz mgr Jakub Moryson 

3) Koło może używać logo wg zatwierdzonego przez Zarząd Koła wzoru oraz nazwy  

 

  

ROZDZIAŁ 2. 

Cele i założenia Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego: 

1) Główne cele działalności SKKT "Szprycha " to: 

- rozwijanie zainteresowań krajoznawczo – turystycznych, 

- pogłębianie wiedzy o Polsce i regionie, 

- tworzenie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną”, 

- kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w samodzielnym poznawaniu Polski                              

i  regionu oraz zdobywaniu wiadomości związanych z turystyką i krajoznawstwem, 

- uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska geograficznego najbliższej okolicy, 

- korzystanie z różnych źródeł informacji, 

- szerzenie kultury turystyki, 

- poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych najbliższej okolicy, 

- poznawanie kultury, zabytków i historii swojej „małej ojczyzny”, 



- propagowanie turystyki i czynnego spędzania wolnego czasu, 

- integracja osób o podobnych zainteresowaniach. 

 

2) SKKT realizuje swój program poprzez: 

- udział w wycieczkach, rajdach, warsztatach i innych działaniach krajoznawczo-turystycznych 

- udział w konkursach o tematyce regionalnej, krajoznawczo-turystycznej, geograficznej. 

 

3) Działalność SKKT powinna przyczynić się do wykształcenia u uczniów następujących umiejętności: 

- organizowania wycieczek, rajdów i wędrówek służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, 

kultury fizycznej i kultury wędrowania, 

- pracy z mapą i kompasem, 

- śledzenia literatury specjalistycznej oraz korzystania z różnych źródeł rzetelnej informacji, 

- nawiązywania kontaktów z organizacjami i kołami zajmującymi się tematyką krajoznawczo-

turystyczną, 

- rozwijania osobistych zainteresowań, 

- efektywnego współdziałania w zespole, 

- podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

- odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki. 

 

4) SKKT współpracuje z następującymi instytucjami środowiska lokalnego: 

- Polskim Towarzystwem Krajoznawczo –Turystycznym, 

- w razie doraźnych potrzeb z innymi stowarzyszeniami i szkolnymi kołami krajoznawczo-

turystycznymi. 

 

5) Koło może realizować działalność także poprzez Sekcje: 

- Decyzje o utworzeniu i likwidacji Sekcji podejmuje Zarząd Koła, 

- Sekcja może mieć swojego opiekuna, 



- Sekcję może założyć co najmniej trzech członków Koła, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego sekcji, 

 

ROZDZIAŁ 3. 

 

Zasady członkostwa w SKKT: 

1) Członkiem SKKT "Szprycha " może zostać każdy uczeń ZSZ w Rawiczu. 

2) Członkostwo powstaje przez złożenie ustnej deklaracji i przyjęcie w poczet  członków przez Zarząd 

Koła. 

3) Nowy członek wypełnia  czasową zgodę na  wyjazdy oraz imprezy organizowane przez SKKT 

"Szprycha" 

4) Członek Koła ma prawo: 

- uczestniczyć w spotkaniach Koła, 

- wybierać i być wybieranym do władz Koła, 

- zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła, 

- zgłaszać swoje uwagi związane z działalnością, 

- brać udział w działalności Koła, 

- uczestniczyć w głosowaniach. 

 

5) Członek Koła ma obowiązek: 

 

- przestrzegać zasad panujących w Kole, 

- godnie reprezentować Koło, 

- uczestniczyć w realizacji zadań Koła. 

 

6) Członkostwo w SKKT wygasa po: 

- ukończeniu szkoły, 

- w wyniku dobrowolnego wystąpienia lub na skutek nieprzestrzegania zasad. 

 



  

ROZDZIAŁ 4. 

Zasady działania SKKT: 

1) Władzami Koła są: 

- Zarząd Koła, w skład którego wchodzi 4 członków: Przewodniczący SKKT, Zastępca 

Przewodniczącego SKKT, Sekretarz SKKT oraz Skarbnik SKKT, 

- Walne Zgromadzenie Członków Koła, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie SKKT. 

2) Funkcje w Zarządzie pełnione są nieodpłatne. 

3) Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby uprawnionych do głosowania. 

4) Zarząd Koła jest wybierany w głosowaniu tajnym. 

5) Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków 

uprawnych do głosowania. 

6) Kadencja Zarządu trwa jeden rok szkolny z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 

7) Zadania Zarządu obejmują: 

- reprezentację Koła, 

- ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Koła, 

-  kierowanie działalnością Koła, 

- rozpatrywanie ewentualnych wniosków, skarg i zażaleń, 

- określanie zadań programowych i organizacyjnych Koła. 

8) Zarząd Koła i jego opiekunowie odpowiedzialni są za ogólną działalność i rozwój Koła. 

 

 

 


