STATUT
Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Promowania Nauki
przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Prudniku”.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1. „Stowarzyszenie Promowania Nauki przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Prudniku” – zwanej dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość
prawną.
2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku ul. Gimnazjalna 2.

§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności w
zakresie realizacji zadań publicznych w tym w zakresie działalności pożytku
publicznego.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudnić pracowników.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§6
Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Prudniku, propagowanie osiągnięć szkoły, udzielanie pomocy szkole poprzez:
1. wspomagania szkoły w kontaktach z władzami administracyjnymi, samorządowymi oraz
podmiotami gospodarczymi,
2. wspomagania szkoły w staraniach o uzyskanie pomocy od instytucji i jednostek opisanych,
3. wspomaganie szkoły w pozyskiwaniu środków finansowych oraz wsparcia osób fizycznych i
instytucji na rzecz poprawy bazy dydaktycznej i warunków nauki uczniów,
4. utrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły,
5. organizowanie spotkań absolwentów z uczniami szkoły.
6. prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Promowania Nauki przy I Liceum
Ogólnokształcącym im Adama Mickiewicza w Prudniku na zasadach przewidzianych prawem.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) popularyzację wiedzy o Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Adama Mickiewicza w
Prudniku,
2) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
3) pozyskiwanie sponsorów wśród zakładów pracy, podmiotów gospodarczych oraz
osób fizycznych, w tym również podmiotów zagranicznych,
4) działalność w zakresie:
a) działalność wspomagającą rozwój wspólnot, mniejszości narodowych i etnicznych,
społeczności lokalnych w tym uczniów i wychowanków szkoły, ich rodziców i kadry
pedagogicznej,
b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
c) krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży,
d) kultury, sztuki, ochrony tradycji szkoły,
e) promocji i organizacji wolontariatu,
f) podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznanych za sprzyjające celom
Stowarzyszenia
g) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5) prowadzenie gimnazjum na zasadach przewidzianych prawem,
6) wyrównanie szans edukacji dzieci i młodzieży,

7) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kursów ,
szkoleń, warsztatów, seminariów, wymian i spotkań międzynarodowych, konferencji i
doradztwa – budowanie społeczności lokalnej opartej na wiedzy,
8) rozbudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów, rozwijanie ich ciekawości i aktywności
poznawczej, eksponowanie korzyści płynących z edukacji,
9) rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów,
10) rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
11) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
12) wspierania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
13) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i
rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, dóbr kultury,
14) organizowania akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,
15) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
16) organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,
17) profilaktyka, zapobieganie patologii społecznej,
18) zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji,
19) współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi gminy, powiatu,
województwa w zakresie działalności stowarzyszenia,
20) współpraca z różnymi instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu
realizacji zadań statutowych stowarzyszenia,
21) organizowanie uczniom spoza obwodu szkoły dowozu na zajęcia szkolne oraz
finansowanie go, w miarę możliwości, ze środków stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na
wniosek zarządu.
§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
Organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zaskarżania do Walnego zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu.
§ 12
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 11 ust.1 pkt. 2-6,
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnienia są z płacenia składek członkowskich.

§ 13
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszenia na piśmie
Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6
miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia
zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad
etyki, która członkostwo nakłada,
5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia,
która członkostwo nadała.
2. Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 i 4 zobowiązany jest zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,
wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie
30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja rewizyjna.

§ 15
1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwał władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczy uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 16
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg

kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni gości.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 18
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo –
wyborcze w terminie określonym w § 15 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 20 członków zwyczajnych.
7. W przypadku określonych na ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawiania (złożenia)
Zarządowi
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)
2)
3)
4)

określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
uchwalanie statutu i jego zmian,
uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
uchwalanie budżetu,

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od
tych składek lub świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, uchwał Zarządu,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd
§ 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z co najmniej 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i
Skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w
roku.
§ 21
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
określenie szczegółowych kierunków działania,
ustalanie budżetu i preliminiarzy,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,
powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
zwoływanie walnego zebrania członków,
organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie),
prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
nadanie szkole pierwszego Statutu,
dbanie o prestiż szkoły i współtworzenie koncepcji jej rozwoju,
zatrudnianie i zwalnianie dyrektora szkoły,
przedłużanie kadencji dyrektora szkoły,
zarządzanie majątkiem szkoły,
wnioskowanie o zmiany w statucie szkoły,
opiniowanie zatrudniania i zwalniania pracowników,

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

przyznawanie nagród i premii dla pracowników zatrudnionych przez stowarzyszenie
zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły,
ustalanie wynagrodzenia dyrektora szkoły i pozostałych pracowników,
zatwierdzanie planu finansowego szkoły i ewentualnych zmian,
występowanie z wnioskiem o Nagrodę Kuratora Oświaty dla dyrektora szkoły,
podejmowanie decyzji o likwidacji szkoły,
przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym
na nauczyciela mianowanego.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego i sekretarza.
§ 23
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli i
lustracji,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
lub trybie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebrania Członków.

§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniu Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innym funkcji we
władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 25
W przypadkach określonych w § 23 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie
później niż w terminie 14 dni od daty ogłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 26
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 27
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapiski i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) subwencje,
7) dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 28
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób Prezesa i jednego
członka zarządu.
2. Władzom stowarzyszenia zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust.3,

d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy:
Prezesa i jednego członka zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązanie
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Tj. z 2001 Nr 79, poz. 855 z
późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII
Przepisy przejściowe

§ 30
Statut został uchwalony przez zebranie założycielskie w dniu 11 czerwca 2008r.

Zmiany w Statucie wprowadzono
Uchwałą nr 4/2015r. Walnego Zebrania Członków
z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie.
Prezes Stowarzyszenia
Jadwiga Harasymowicz

