STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO MICKIEWICZ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Edukacyjne
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Mickiewicz”

w dalszych

§2
Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań
edukacyjno-kulturalnych oraz wszelkich działań mających na celu poprawienie bazy
dydaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w
Kluczborku. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§5
Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo
Stowarzyszeniach (Dz. U. 2019 r. poz. 713) oraz niniejszego Statutu.
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§6
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o
celach niezarobkowych.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych
powołanych do realizacji tych samych lub podobnych celów statutowych.
§9
Stowarzyszenie jest uprawnione do używania pieczęci. Wzór pieczęci ustala Zarząd
Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 10
Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie działań promujących szkołę i popularyzacja historii szkoły
2. Prowadzenie działalności dydaktycznej, kulturalnej, wychowawczej i opiekuńczej
3. Udział w rozwoju bazy materialnej szkoły, w tworzeniu lepszych warunków do
pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
4. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów
5. Udzielanie pomocy uczniom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej
6. Zainteresowanie środowiska swoją działalnością i pozyskiwanie przyjaciół szkoły
7. Śledzenie losów absolwentów
8. Wspieranie właściwego wyboru kariery edukacyjno- zawodowej uczniów
9. Wspomaganie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
10. Wspieranie aktywnego uczestnictwa młodzieży w działalności usługowej na rzecz
środowiska
11. Wspomaganie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy międzynarodowej
12. Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych instytucji
13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
14. Działalność charytatywna
15. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
16. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego
17. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
18. Ochrona i promocja zdrowia
19. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
20. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
21. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
22. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
23. Rozwijanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
24. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
25. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
26. Rozwój turystyki i krajoznawstwa
27. Wspieranie bezpieczeństwa publicznego
28. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także wspieranie działań wspomagających rozwój demokracji
29. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami
30. Promocja i organizacja wolontariatu
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§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z osobami, instytucjami, stowarzyszeniami o podobnych celach
2. Pozyskiwanie środków na działalność zgodną z celami Statutu
3. Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych
4. Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych i rozwijających
5. Organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń, kursów w zakresie związanym z
celami Stowarzyszenia
6. Organizowanie konkursów i wystaw szkolnych
7. Organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej
8. Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów
9. Działalność wydawniczą związaną z celami Stowarzyszenia
10. Prowadzenie promocji swojej działalności w Internecie
11. Finansowanie rozbudowy i remontów szkół i placówek edukacyjnych w zakresie
ułatwiającym realizację celów Stowarzyszenia
12. Zakup materiałów dydaktycznych i urządzeń
13. Wspieranie finansowe i rzeczowe uczniów
14. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych oraz nagród motywacyjnych
15. Organizowanie wolontariatu
16. Promocję szkoły i środowiska lokalnego
§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, działalność odpłatną i nieodpłatną
w zakresie wyznaczonym w paragrafie 11. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest
przeznaczony na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie stowarzyszenia
§ 13
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych.

1.
2.
3.

4.

§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
deklarację członkowską.
Nowych członków powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która o to
wnosi, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji,
deklarująca pomoc finansowa lub rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członków honorowych mianuje Zarząd Stowarzyszenia.
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§ 15
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia:
1.
a)
b)
c)
d)

Członkowie Zwyczajni mają prawo:
biernego i czynnego wyboru władz Stowarzyszenia
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
brania udziału w działalności Stowarzyszenia
uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
regularnie opłacać składki członkowskie
dbać o mienie Stowarzyszenia.

3. Członkowie Wspierający nie posiadają prawa wyborczego oraz mają
obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń.
4. Utrata Członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu
c) w razie śmierci członka
d) w szczególnych przypadkach członków może odwołać Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.

Walne Zebranie
Zarząd
Komisja Rewizyjna

§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie wybrani do władz
Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez kilka kolejnych kadencji.
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
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W razie równości głosów, decydujący głos przysługuje odpowiednio Przewodniczącemu
Walnego Zebrania Członków – w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz
Prezesowi zarządu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – w przypadku obrad tych
organów.
§ 19
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 20
Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane raz na roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania poprzez wiadomość mailową lub wiadomość sms.
§ 21
Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 22
Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później, niż w terminie
14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
§23
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą
Głosowanie jest jawne.

większością

głosów.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
Uchwalanie zmian statutu
Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Uchwalanie budżetu
Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego
władze
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
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§ 25
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 26
Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i jednego członka. W skład
Zarządu wchodzi dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w
Kluczborku.
§ 27
Prezesa i wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i czterech członków powołuje się – odwołuje na
Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy minimum 50%
obecności wszystkich członków Stowarzyszenia.
§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz pół roku. W
posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z
głosem doradczym. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Realizacja celów Stowarzyszenia
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
Zwoływanie Walnego Zebrania
Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
Przyjmowanie i skreślanie członków
Składanie sprawozdań ze swojej działalności.

§ 30
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
§31
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Zarządu i nie mogą być spokrewnieni z
członkami Zarządu.
§ 32
Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym z
większością głosów na 3-letni okres kadencji i składa się z trzech członków:
przewodniczącego i dwóch członków.

6

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola działalności Stowarzyszenia
Coroczne składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu
Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu
Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 34
Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez
Walne Zebranie.
§ 35
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
jedną trzecią składu organu władzy.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 36
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)
2)
3)
4)

ze składek członkowskich
z darowizn, spadków, zapisów
dochodów z własnej działalności statutowej, odpłatnej i nieodpłatnej
dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia
5) dotacji i ofiarności publicznej.
§37
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 38
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych Członków Zarządu
działających łącznie.
§ 39
Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 40
Zabronione jest przekazywanie majątku lub udzielania pożyczek pochodzących ze
Stowarzyszenia na rzecz członków ich rodzin lub krewnych.
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ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 42
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§ 43
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 44
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
Komitet Założycielski:
Piotr Ostrowski
Krystyna Błażewska
Anna Walendziak
Joanna Ryczek
Jarosław Paluch
Elżbieta Sowa
Katarzyna Rakoczy
Małgorzata Żmuda
Ireneusz Pientka
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