STATUT
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO KOPERNIK
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ”Stowarzyszenie Edukacyjne Kopernik” w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest Kalisz - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Kaliszu, przy ul. Kościuszki 10.
4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych działań stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§2
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) Dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów szkoły pod względem dydaktycznym i
wychowawczym;
2) Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i
materialnego szkoły.
3) Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności poznawczej, twórczej i sportowej
uczniów;
4) Wspieranie rozwoju talentów i kreatywnych postaw;
5) Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich
adresowanej;
6) Promowanie zdrowia i kultury fizycznej;
7) Otaczanie opieką uczniów III LO w Kaliszu, członków Stowarzyszenia oraz innych
będących w potrzebie absolwentów i pracowników III LO w Kaliszu;
8) Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów oraz absolwentów
szkoły;
9) Integrowanie środowisk absolwentów, pracowników i sympatyków III Liceum
Ogólnokształcącego w Kaliszu;
10) Działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku III LO w Kaliszu;
11) Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły,
jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów;
12) Wspieranie inicjatyw naukowych członków Stowarzyszenia;
13) Tworzenie warunków do aktywizacji towarzyskiej, kulturalnej, rekreacyjnej i
turystycznej.
14) Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności
stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących program stowarzyszenia;
2) Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia;
3) Współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami
społeczno-politycznymi i zawodowymi;
4) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami i organizacjami
naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi;
5) Inicjowanie, realizowanie i wspieranie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju
naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły,
6) Proponowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, wyjazdów,
konkursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konferencji i spotkań;
7) Organizacja imprez kulturalnych, projektów artystycznych i naukowych;
8) Udział w unowocześnianiu bazy szkolnej;
9) Wspieranie nauczycieli i pracowników III LO w Kaliszu w podnoszeniu kwalifikacji;
10) Prowadzenie działalności wydawniczej;
11) Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i
edukacyjnych;
12) Dokumentowanie przeszłości i współczesności szkoły;
13) Popularyzowanie osiągnięć naukowych, społeczno-kulturalnych, sportowych uczniów,
absolwentów i nauczycieli III LO w Kaliszu;
14) Fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
15) Fundowanie nagród działaczom oraz laureatom organizowanych imprez;
16) Pomoc bezzwrotna dla uczniów i absolwentów będących w trudnej sytuacji
finansowej;
17) Organizowanie pomocy młodzieży świadczonej na rzecz absolwentów znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej;
18) Organizowanie uroczystości, obchodów i rocznic związanych z działalnością III LO w
Kaliszu;
19) Organizowanie spotkań absolwentów;
20) Organizowanie i przygotowywanie obozów i wycieczek dla młodzieży;
21) Dofinansowanie wyjazdów młodzieży na obozy, wycieczki i wyjazdy zagraniczne w
ramach wymiany międzynarodowej;
22) Rozwijanie różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i turystyki.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§3
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój szkoły lub Stowarzyszenia.
7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą
osoby uhonorowanej.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) Regularnego opłacania składek.
10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) Skreślenia z listy członków z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
b) ciągłego uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia;
c) uchylania się od płacenia składek;
d) działania na szkodę stowarzyszenia.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§4
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
Walne zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu
jawnym.
4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród innych członków
Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zgromadzenie Członków
§5
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do
głosowania z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków
Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, walne
zebranie będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
6. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być
wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
7. Walne Zebranie wyborcze odbywa się raz na 4 lata po upływie kadencji władz
Stowarzyszenia.
8. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu działalności
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
9. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) Uchwalania zmian statutu;
3) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
4) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie
budżetu;
6) Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia;
7) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
8) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
9) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze;
10) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym dotyczących nabycia lub utraty
członkostwa;
11) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
12) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§6
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów i skarbnika.
Prezesa, wiceprezesów i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały podpisują wszyscy
obecni.
6. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w
tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
1) Realizacja celów Stowarzyszenia,
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) Sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
5) Przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,
6) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
8) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
9) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11) Przyjmowanie i skreślanie członków.

Komisja Rewizyjna
§7
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i zastępcy.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie działalności Zarządu,
2) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
4) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
6. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 3
członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§8
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu, z tym, że prawo zaciągnięcia
zobowiązań majątkowych przysługuje Prezesowi lub Wiceprezesowi, łącznie ze
Skarbnikiem.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

