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REGULAMIN 

Szkolnego Koła 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103  

im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103  
Im. Marii Grzegorzewskiej, zwane dalej Kołem, działa w ramach struktur 
organizacyjnych Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Poznaniu.  

2. Regulamin określa cele, zadania i organizację Koła. 
3. Terenem działalności i siedzibą Koła jest ZSS nr 103 w Poznaniu. 
4. Członkowie Koła i jego Zarząd pełnią swoje funkcje społecznie i nie 

pobierają wynagrodzenia za żadne czynności wykonywane na rzecz Koła.  

 

II. Cele i zadania 
 

1. Reprezentujemy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i podejmujemy działania 

zmierzające do rozwijania różnorodnych form pomocy i opieki nad 

dzieckiem oraz jego rodziną. 

2. Pomagamy wszystkim uczniom i uczestnikom oraz ich rodzinom. 

3. Wspomagamy organizację imprez szkolnych takich jak baliki, spotkania 

okolicznościowe i kulturalno – rekreacyjne, wycieczki, wystawy, 

konkursy. 

4. Współpracujemy z Wielkopolskim Odziałem Regionalnym Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Poznaniu. 

5. Udzielamy pomocy poprzez wspieranie różnych akcji organizowanych na 

terenie szkoły. 



 

2 
 

 

 

III. Struktura Koła 

 

1. Członkowie Koła 
 
Członkami naszego Koła są osoby, które podpisały własnoręcznie  
„Deklarację przystąpienia do Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci” i równocześnie opłaciły składkę członkowską. 
 

2. Organami zarządzającymi są: 
✓ Walne Zgromadzenia Koła 
✓ Zarząd Koła 
✓ Komisja Rewizyjna 

       Walne Zgromadzenia Koła TPD skupiają wszystkich członków i do ich                           

       kompetencji należy: 

a) zaplanowanie działań merytorycznych i finansowych Koła, 
b) analizowanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła, 
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła, 

Komisję Rewizyjną Koła i członków, 
d) wybór członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. 

 
3. Organizowanie Walnych Zgromadzeń Koła poprzedzone jest 

powiadomieniem wszystkich członków. 
 

4. Walne Zgromadzenie Koła jest zwoływane przynajmniej raz w roku, a 
także: 
✓ na wniosek Zarządu, 
✓ na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
✓ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Koła. 

 

5. Zarząd Koła 
Zarząd Koła składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i 
skarbnika. 
Kadencja zarządu trwa 4 lata. 
Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, przynajmniej 
jeden raz na kwartał. 
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6. Do zadań Zarządu Koła należy: 

✓ kierowanie działalnością Koła, 
✓ reprezentowanie Koła wobec władz TPD, 
✓ opracowanie planu działalności i planu finansowego Koła oraz 

sprawozdań z ich wykonania 
✓ opracowanie i składanie sprawozdań (merytorycznych i 

finansowych) oraz przekazywanie ich do siedziby Wielkopolskiego 
Oddziału Regionalnego TPD w Poznaniu – raz w roku, 

✓ przyjmowanie członków Koła, 
✓ prowadzenie ewidencji członków i jej aktualizowanie, 
✓ zbieranie składek członkowskich i prowadzenie ewidencji składek, 
✓ gromadzenie środków finansowych na działalność Koła i 

zarządzanie środkami finansowymi, 
✓ prowadzenie dokumentacji finansowej Koła, 
✓ występowanie o nadanie odznaczeń TPD dla członków Koła, 

współpracowników, wolontariuszy, osób działających na rzecz 
dzieci, 

✓ prowadzenie ewidencji nadanych odznaczeń TPD, 
✓ uchwalenie regulaminu Koła i wprowadzanie zmian, 
✓ zwoływanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Koła, 
✓ zawiadamianie członków Koła o terminach zebrań, 
✓ wybór spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

 

7. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy: 
✓ sprawowanie kontroli nad działalnością Koła 
✓ nadzorowanie działalności merytorycznej i finansowej Koła (nie 

rzadziej niż raz w roku członkowie Komisji składają sprawozdanie 
na Walnym Zgromadzeniu Koła i Zebraniu Sprawozdawczym oraz 
przekazują uwagi i wnioski wynikające z działalności Komisji 
Rewizyjnej) 

Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkami Komisji nie mogą być 
osoby wchodzące w skład Zarządu Koła. Posiedzenia Komisji odbywają 
się co najmniej raz w semestrze. Członkowie Komisji mogą brać udział 
w posiedzeniach Zarządu Koła w roli doradczej. 
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IV. Fundusze Koła 
 
1. Na fundusze Koła składają się: 

✓ składki członkowskie, 
✓ wpływy ze zbiórek, 
✓ wpłaty od sponsorów, 
✓ inne wpływy. 

2. Fundusze Koła przeznaczone są na potrzeby Koła wynikające z 
realizacji zadań statutowych i określonych niniejszym regulaminem. 

 

V. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin określa działalność Koła łącznie ze statutem TPD. 

 

 

                                                                                             Poznań, …………………... 

       Wzór deklaracji: 

Ja………….. deklaruję gotowość i chęć przystąpienia do Szkolnego Koła 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 
103 w Poznaniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na uiszczanie składek 
członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkolnego Koła TPD. 

                                                                                                   

                                        

                                                                                                data i podpis członka 

 

 

 


