STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ROZWOJU EDUKACJI „RAZEM DLA SZKOŁY”
IM. JANA PAWŁA II W ROKITNIE

Rokitno, 2015 r.
1

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

§1
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji "Razem dla szkoły" im. Jana Pawła II w Rokitnie
zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Stowarzyszenie może stosować nazwę skróconą „Razem dla Szkoły”.
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie obszar
Gminy Szczekociny, oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Rokitno w gminie Szczekociny.
Adres siedziby – Rokitno 34, 42-445 Szczekociny
§5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie
z obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§9
Stowarzyszenie powoływane jest z inicjatywy pracowników szkoły, rodziców uczniów oraz ludzi
emocjonalnie z nią związanych, jako przejaw ich obywatelskiej troski o autonomię, wysoką jakość
pracy oraz równe szanse wszystkich uczniów.
§10
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;
2) wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły,
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi
obywatelami demokratycznej Polski. Zapewnienie Radzie Rodziców podmiotowości
i samodzielności ekonomicznej i ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków z Funduszy
Europejskich,
integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia,
przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu,
wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki,
działalność w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii ze
szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz inne
działania z zakresu profilaktyki i wyrównywania szans osób z różnych środowisk;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
§11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
1) prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie w skład, którego
wchodzą placówki: Społeczne Przedszkole, Społeczna Szkoła Podstawowa obejmująca
edukację dzieci z klas I – VIII i Społeczne Gimnazjum do czasu wygaśnięcia według
przepisów prawa oświatowego.
2) organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć wyrównawczych,
kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, ochroną
środowiska, przedsiębiorczością, dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego
środowiska,
3) organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów
i „zielonych szkół”, organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży,
szczególnie zajęć plastycznych, teatralnych oraz filmowych,
4) organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej
i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze,
5) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie
uzdolnionych lub niepełnosprawnych,
6) organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
7) wspieranie doskonalenia zawodowego i szkoleń nauczycieli oraz ich udziału
w konferencjach i szkoleniach,
8) współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym związanych
z pomocą społeczną i profilaktyką uzależnień (alkoholowych i narkomanii), tworzenie
własnego systemu stypendialnego,
9) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konkursów i wystaw, organizowanie
imprez kulturalnych, w tym wymiany międzykulturowej w formie wyjazdów, warsztatów,
prelekcji,
10) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych
z rozwojem Szkoły,
11) pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
12) organizowanie zbiórek charytatywnych.
13) organizowanie wolontariatu.
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§12
Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność, o której mowa w §10
i §11 niniejszego statutu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§15
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski popierający cele Stowarzyszenia
oraz małoletni na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Cudzoziemcy
mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli Polski.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub
intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
i rozwój Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.
§16
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§17
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa
członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 2) i 3).
§18
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe
członkostwo w Stowarzyszeniu.
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2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem
obowiązku określonego w §16 ust.2 pkt 3).

1.

2.
3.

4.

§19
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi;
2) śmierci członka Stowarzyszenia 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 jeden rok,
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
Skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze
uchwały określającej przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
Osoba skreślona z listy członków lub wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio
zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§21
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
§22
W przypadku ustania członkowstwa lub rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, jeśli liczba pozostałych członków będzie mniejsza niż minimalna Prezes
Zarządu niezwłocznie jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania
w celu uzupełnienia składu Zarządu.
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§22a
W przypadku ustania członkowstwa lub rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, jeśli liczba pozostałych członków będzie mniejsza niż
minimalna, Przewodniczący Komisji niezwłocznie jest zobowiązany do zwołania
nadzwyczajnego walnego zebrania w celu uzupełnienia składu Zarządu.
§22b
W przypadku rezygnacji lub odwołania Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji
pełnienie obowiązku Prezesa powierza się wiceprezesowi najstarszemu wiekiem. Najbliższe
Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa.
§22c
W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia przed upływem kadencji pełnienie obowiązku Przewodniczącego powierza
się Sekretarzowi. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego
Przewodniczącego.

Walne Zebranie Członków
§23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

1.
2.
3.
4.
5.

§24
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim
terminie wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później, niż pierwszy termin.

§25
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) skreślony;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji w sprawie nabycia lub zbycia
majątku nieruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie limitu kwoty zobowiązań zaciąganych w imieniu
Stowarzyszenia przez Zarząd,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) inne, wynikające z niniejszego statutu.
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§26
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania żądania lub wniosków określonych w ust. l pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

Zarząd

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§27
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Prezes i pozostali członkowie zarządu wybierani są na
walnym zebraniu. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona
jednego lub dwóch Wiceprezesów. W razie potrzeby Zarząd może powierzyć swoim członkom
funkcje sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zebranie Zarządu zwołuje
Prezes, a także na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Zarządu w terminie 14 dni od dnia
wpłynięcia wniosku. W takim wypadku na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przygotowania
posiedzenia.
Dopuszcza się możliwość obrad Zarządu i głosowanie przy użyciu technologii komputerowej
(telekonferencja, wideokonferencja).
Przynajmniej jedna osoba w składzie Zarządu musi mieć przygotowanie pedagogiczne.
Dodatkowe wytyczne związane z pracą Zarządu stowarzyszenia zostały zawarte
w Regulaminie Zarządu opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
§28

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do
wysokości kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania członków i skreślania z listy
członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) powoływanie dyrektora szkoły, natomiast dyrektor zatrudnia nauczycieli, po zasięgnięciu
pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia.
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Komisja Rewizyjna
§29
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
§30
1. Komisja rewizyjna stanowi organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego
i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
§31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd
w terminie 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 Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§32
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia, a także od
pracowników Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3
członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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Rozdział V
Majątek i fundusze
§33
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§34
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) środki otrzymane od sponsorów,
4) dochody z własnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) środki finansowe zewnętrzne uzyskane na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi
gospodarkę finansową oraz
rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§35
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§36
Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
w szczególności w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka
Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§37
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych
w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2010 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
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