STATUT
STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Województwa Pomorskiego, zwanych dalej Stowarzyszeniem
lub w skrócie SSIWP, działa w województwie pomorskim.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku, ul. Mickiewicza 32,
76 -200 Słupsk
3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków
4. SSIWP jest organizacją non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej ani zarobkowej.
5. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych SSIWP zawiera porozumienia współpracy
z instytucjami i stowarzyszeniami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi, o tym samym lub
podobnym profilu działania a w szczególności: z Towarzystwem Szkół Twórczych,
Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych, Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, z uczelniami
wyŜszymi, władzami oświatowymi i samorządowymi i in.
II. CELE STOWARZYSZENIA
1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy dyrektorami
i nauczycielami, a takŜe uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół, w aspekcie podnoszenia
poziomów nauczania i wychowania w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych regionu
słupskiego.
2. Upowszechnienie wśród członków Stowarzyszenia, a takŜe pozostałych szkół w województwie idei
nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangaŜowanej pracy, do
permanentnego doskonalenia zawodowego w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji społecznej
szkoły i nauczyciela.
3. Wzmocnienie podstaw organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla poŜądanych inicjatyw
oświatowych a w szczególności:
a) projektowania i wdraŜania innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania i wychowania,
b) tworzenia szkół i klas autorskich,
c) uczestnictwo w rozwoju kulturalnym, naukowym, społecznym regionu, kraju, wspólnoty europejskiej.
d) współdziałanie z organizacjami i innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi
np. UTW, TST, SSA itp.
e) Inspirowanie twórczych form działalności na rzecz kultury, nauki, edukacji oraz inicjowanie
nowatorskich metod rozwoju
f)

wypracowania skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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g) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów i szkół.
III. ZADANIA I FORMY PRACY STOWARZYSZENIA
1. Wiodącym zadaniem SSIWP jest przekształcanie – poprzez oddolny ruch innowacyjny –
tradycyjnych, zunifikowanych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane,
wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań
społecznych.
2. Wspieranie dyrektorów i nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości
nauczania i wychowania oraz poprawy warunków pracy szkół.
3. Upowszechnianie efektów podejmowanych przez SSIWP działań innowacyjno – wdroŜeniowych
w zakresie treści, metod i form kształcenia, a takŜe wyników nauczania i wychowania osiąganych
m.in. poprzez:
a) systematyczne spotkania analityczno – dyskusyjne dyrektorów stowarzyszonych szkół,
wychowawców klasowych, nauczycieli – przewodniczących sekcji przedmiotowych i problemowych
itp.
b) regionalne konferencje szkoleniowe, oparte o praktykę pedagogiczną, o poczynania nauczycielimistrzów w zakresie nauczania i wychowania i o najnowszą, krajową i zagraniczną literaturę
przedmiotu. W powyŜszych konferencjach szkoleniowych mogą uczestniczyć nieodpłatnie wszyscy
chętni nauczyciele województwa, równieŜ ze szkół nie stowarzyszonych, a takŜe uczniowie pełniący
funkcje asystenckie i in.
c) sesje popularno – naukowe organizowane przez SSIWP we współpracy z uczelniami wyŜszymi,
władzami

samorządowymi

i

oświatowymi,

stowarzyszeniami

edukacyjnymi

krajowymi

i zagranicznymi itp.
d) regionalne i ogólnokrajowe badania wyników nauczania; analizowanie osiągnięć uczniów
w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych i konkursach, a takŜe postępów
czynionych przez tzw. uczniów słabych, mających trudności z opanowywaniem treści
przedmiotowych.
e) udział uczniów i nauczycieli SSIWP w obozach naukowych, a takŜe w innych formach edukacyjnoszkoleniowych organizowanych przez ogólnokrajowe stowarzyszenia.
IV. CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
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3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba fizyczna, która:
a) złoŜy deklarację członkowską na piśmie,
b) członkiem zwyczajnym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
4.

Członkiem wspierającym
deklarująca

pomoc

Stowarzyszenie

finansową,

rzeczową

moŜe
lub

zostać

osoba

merytoryczną

fizyczna
w

i

realizacji

prawna
celów

Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez SSIWP,
d) promowanie twórczej działalności edukacyjnej, wydawanych ksiąŜek i opracowań
metodycznych, osiąganych wyników w nauczaniu i wychowaniu.
e) udziału w konferencjach, seminariach, sympozjach, równieŜ w charakterze wykładowców,
ekspertów, w danej dziedzinie wiedzy, znawców problemów dydaktycznych, wychowawczych,
ogólnopedagogicznych, zająć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wiedzy o zarządzaniu
i kierowaniu szkołą itp.,
f) wsparcia w ubieganiu się o awanse zawodowe, urlopy naukowe, staŜe krajowe i zagraniczne,
udział w wojewódzkich gremiach egzaminacyjnych, kwalifikacyjnych, doradczych itp.,
g) wnioskowania o nagrody i wyróŜnienia za twórczą działalność edukacyjną do władz
oświatowych i samorządowych, fundacji stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.
h) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) 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.
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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:
a) pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
•

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

•

z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

•

z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

•

na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
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
V. WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba Ŝe dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym

Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia.

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich

członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
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7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne moŜe się odbyć w kaŜdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)

uchwalanie budŜetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
10 Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 4 osób w tym prezesa, wiceprezesa, kierownika merytorycznego,
sekretarza.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.
13. Do kompetencji Zarządu naleŜą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budŜetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie

uchwał

o

nabywaniu,

zbywaniu

lub

obciąŜaniu

majątku

Stowarzyszenia,
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f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy
oraz sekretarza.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ połowę
składu organu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu likwidacji Stowarzyszenia ma prawo podjąć jedynie Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 Członków
zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
2. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w Statucie
SSIWP i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.
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