Regulamin Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Mówców ,,Oratores” przy II Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Kędzierzynie-Koźlu
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mówców ,,Oratores” przy II Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu i zwane jest dalej
"Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie nie jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Prawo o stowarzyszeniach.
4. Stowarzyszenie działa w formie Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
II. Cel i środki działania
§3
Celami działania Stowarzyszenia są:
I. Rozpowszechnianie debat w stylu oksfordzkim,
II. Szerzenie prawidłowych postaw obywatelskich,
III. Popularyzacja kultury dyskusji.

§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizacje turniejów debat oksfordzkich, o tematyce społecznej, prawnej, historycznej, oraz
politologicznej,
2) Współprace ze szkołami średnimi oraz podstawowymi,
3) Organizowanie szkoleń i warsztatów o tematyce debat oksfordzkich.

III. Władze Stowarzyszenia
§5
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy
członkowie Stowarzyszenia.
§6
1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich
sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do
kompetencji Prezesa.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia,
b) wybór i odwołanie Wiceprezesa Stowarzyszenia,
c) odwołanie Sekretarza Stowarzyszenia,
d) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
e) kontrola działań podjętych przez Zarząd,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h) zawieszanie w prawach członka Stowarzyszenia,
i) nadawanie członkostwa honorowego członkom Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i jego
poszczególnych członków,
k) wybór i odwołanie Tutora Stowarzyszenia.
§7
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków.
§8
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy
termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania
2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, odwołanie Tutora oraz odwołanie całego
Zarządu, bądź jego członka wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia.

§9
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. O terminie, porządku i miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia
się jego członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
3. Obrady odbywają się na posiedzeniach jawnych.
4. Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
5. Prowadzący obrady prowadzi posiedzenie według przyjętego w głosowaniu porządku
obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
6. Prowadzący obrady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
7. Jeżeli temat, sposób wystąpienia lub zachowanie członka Stowarzyszenia zakłóca porządek
obrad lub jest nie na temat, prowadzący obrady przywołuje członka do porządku lub do rzeczy.
8. Prowadzący obrady może udzielić głosu osobom spoza Stowarzyszenia.

IV. Organy Stowarzyszenia
§ 10
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ,,Zarządem”, w skład którego wchodzą:
a) Prezes Stowarzyszania, zwany dalej “Prezesem”,
b) Wiceprezes Stowarzyszenia, zwany dalej “Wiceprezesem”,
2) Sekretarz Stowarzyszenia, zwany dalej „Sekretarzem”.
2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
§ 11
Do kompetencji Prezesa należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz zwoływanie posiedzeń,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Do zadań Wiceprezesa należy zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności
oraz uczestniczenie w pracach Zarządu.
1.

§ 12
1. Prezes powołuje Sekretarza.
2. Do kompetencji Sekretarza należą:
a) organizacja debat od strony technicznej,
b) prowadzenie spraw formalnych Stowarzyszenia,
c) pełnienie funkcji protokolanta podczas Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Sekretarz działa na podstawie i w granicach zapisów Regulaminu.

IV. Członkostwo
§ 13
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do
Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać małoletni, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.
3. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
§ 14
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia oraz Uchwał Walnego Zgromadzenia
Członków,
b) udział w realizacji celów i zadań, o których mowa w art. 3 i 4,
c) czynne uczestnictwo w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków,
d) godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.
§ 15
1. Członkami Honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone w
urzeczywistnianiu jego celów.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu.
§ 16
1. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony, na okres jednego miesiąca, przez Walne
Zgromadzenie Zarządu w czynnościach Członka Stowarzyszenia, w przypadkach
opisanych w art. 17 ust. 3.
2. Członek, na czas trwania zawieszenia, traci prawo do głosowania i używania tytułu
członka Stowarzyszenia oraz nie musi wykonywać obowiązków zawartych w art. 14.

§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
2) zakończenie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w
Kędzierzynie-Koźlu,
3) skreślenie z listy członków w drodze uchwały Walnego Zgromadzenie Zarządu, podjętej
zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 aktualnego składu Stowarzyszenia lub
Prezesa, w przypadku:
a) prowadzenia działalności sprzecznej z Regulaminem oraz uchwałami
Stowarzyszenia,
b) nie wypełniania obowiązków regulaminowych oraz nie brania udziału w pracach
Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) zalegania z płaceniem składek członkowskich.
4) likwidacji Stowarzyszenia.
V. Tutor Stowarzyszenia
§ 18
1. Tutor jest powoływany w drodze głosowania zwykłego, spośród nauczycieli tworzących Grono
Pedagogiczne w II LO im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu,
na wniosek 1/3 aktualnego składu Stowarzyszenia lub Prezesa.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest zobowiązane do powołania nowego Tutora w terminie 10
dni roboczych od odwołania poprzedniego Tutora.
§ 19
1. Do kompetencji Tutora należy:
a) nadzorowanie bieżącej działalności towarzyszenia,
b) składanie sprawozdań dyrekcji II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Kędzierzynie-Koźlu,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Do zadań Tutora należy:
a) wspieranie Stowarzyszenia w realizacji celów opisanych w art. 3.,
b) doradzenie w procesie podejmowania decyzji oraz uchwał Stowarzyszenie.
VI. Postanowienia końcowe
§ 20
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podjętej w trybie opisanym w § 8 ust. 2.
§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd w
porozumieniu z Walnym Zgromadzeniem Członków.

