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STATUT
Społecznego Gimnazjum dla Dorosłych
STO
działającego w Zespole Szkół Społecznych
Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
w Namysłowie

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych STO działa w Zespole Szkół Społecznych zwane
dalej szkołą, jest prowadzone i nadzorowane przez Koło Terenowe Nr 235 Społecznego
Towarzystwa OĞwiatowego, zwane dalej organem prowadzącym, na podstawie ustawy z
dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty oraz statutu Społecznego Towarzystwa
OĞwiatowego.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnoĞcią szkoły jest Opolski Kurator
OĞwiaty.
3. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalnoĞü szkoły.
Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą byü z nim sprzeczne, a takĪe powtarzaü
kwestii rozstrzygniĊtych w statucie.
§ 2.
1. NadrzĊdną ideą szkoły jest dobro słuchacza.
2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie słuchaczom moĪliwoĞci pełnego rozwoju
intelektualnego w warunkach poszanowania ich godnoĞci oraz wolnoĞci Ğwiatopoglądowej
i wyznaniowej.
3. DziałalnoĞü szkoły oraz działalnoĞü organów szkoły i organizacji działających na terenie
szkoły prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
4. Realizacja celów szkoły moĪe byü wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem
przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.
5. Kształcenie odbywa siĊ trybie stacjonarnym, zajĊcia dydaktyczne są połączone z zajĊciami
praktycznymi. MłodzieĪ realizuje przyuczenie do wykonywania okreĞlonej pracy w
zawodach: kucharz małej gastronomii 512 [05], sprzedawca 512[01], mechanik pojazdów
samochodowych 723[04], piekarz 741 [02], rzeĨnik/wĊdliniarz 741[03], murarz 712[06].
§ 3.
Siedziba szkoły mieĞci siĊ w ĝrodowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie, ul. Pułaskiego
3b. ZajĊcia dydaktyczne odbywają siĊ w salach dydaktycznych, wyposaĪonych w sprzĊty
niezbĊdne do realizacji podstawy programowej oraz posiadające niezbĊdne certyfikaty.
§ 4.
1. Słuchacze, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły tworzą społecznoĞü szkolną.
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2. Członkowie społecznoĞci szkolnej uczestniczą w Īyciu szkoły bezpoĞrednio oraz poprzez
udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Słuchaczy i władzach
organu prowadzącego.
§ 5.
Nauczyciele mają prawo nauczaü zgodnie z wybranymi przez siebie programami,
przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad okreĞlonych
w § 2 niniejszego statutu.
§ 6.
1. Osobą dokonującą za pracodawcĊ czynnoĞci w sprawach z zakresu prawa pracy jest
dyrektor. Dyrektor w ramach swoich kompetencji prowadzi sprawy związane z awansem
zawodowym nauczycieli.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem pracy oraz
przepisami w sprawach kwalifikacji.
§ 7.
1. DziałalnoĞü szkoły nie ma charakteru zarobkowego. Szkoła finansowana jest przede
wszystkim z dotacji budĪetowych, moĪe byü finansowana z dotacji organu prowadzącego
oraz ze Ğrodków przekazywanych szkole w drodze darowizny, z czesnego i innych opłat.
2. Słuchacz moĪe byü zobowiązany do uiszczania czesnego oraz opłat, o których mowa
w ust. 1, w wysokoĞci i terminie ustalonym przez organ prowadzący, zgodnie z §12 pkt 2
lit. c.

ROZDZIAŁ II.
Organy szkoły oraz zakres ich zadaĔ.
§ 8.
Organami szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Słuchaczy ( nieobligatoryjnie)

§ 9.
1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej i Rady Słuchaczy zapadają w formie uchwał zwykłą
wiĊkszoĞcią głosów przy obecnoĞci co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego
z członków organu zarządza siĊ głosowanie tajne.
2. Posiedzenia organów są protokołowane.
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3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołĊ oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny uchyla uchwałĊ w razie stwierdzenia jej niezgodnoĞci z przepisami prawa po
zasiĊgniĊciu opinii organu prowadzącego szkołĊ . RozstrzygniĊcie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
4. Opinie organów szkoły w sprawach okreĞlonych statutem, o ile dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni.
5. NieuwzglĊdnienie opinii organu szkoły przez organ prowadzący, dyrektora lub RadĊ
Pedagogiczną wymaga wyjaĞnienia na piĞmie. Termin, o którym mowa w ust. 5, stosuje
siĊ odpowiednio.
§ 10.
1. Organy szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego, mają prawo
wyraĪania opinii i składania wniosków w kaĪdej sprawie dotyczącej szkoły
i przedstawienia ich właĞciwym adresatom.
2. Organy szkoły (z wyjątkiem dyrektora) nie mogą reprezentowaü szkoły na zewnątrz.

Dyrektor
§ 11.
Organ prowadzący nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z dyrektorem oraz dokonuje
pozostałych czynnoĞci z zakresu stosunku pracy.
§ 12.
Dyrektor kieruje bieĪącą działalnoĞcią szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
a w szczególnoĞci:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz szkoły,
2) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
a) program dydaktyczny szkoły,
b) arkusz organizacji szkoły,
c) preliminarz budĪetowy szkoły, z okreĞleniem wysokoĞci czesnego i innych opłat,
d) okresowe sprawozdania z działalnoĞci szkoły, w tym roczne sprawozdanie
finansowe
e) perspektywiczny plan rozwoju szkoły.
f) regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia
regulaminów wynika z art. 772 i 104 Kodeksu Pracy,
4

3) niezwłocznie przekazuje do wiadomoĞci organowi prowadzącemu zalecenia
i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
4) podejmuje decyzje o skreĞleniu słuchacza z listy słuchaczy szkoły na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej i po zasiĊgniĊciu opinii rady Słuchaczy , w przypadku
raĪącego nie przestrzegania obowiązków, o których mowa w § 22 ust. 3. Od decyzji
dyrektora słuĪy odwołanie do Opolskiego Kuratora OĞwiaty w Opolu
5) dysponuje Ğrodkami finansowymi szkoły – wielkoĞü i rodzaj zobowiązaĔ prawnych
i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora moĪe byü ograniczona
uchwałą organu prowadzącego,
6) organizuje

przyjmowanie

słuchaczy

.W

tym

zakresie

współpracuje

ze

ĝrodowiskowym Hufcem Pracy w Namysłowie.
7) odpowiada za przestrzeganie preliminarza budĪetowego, właĞciwe zabezpieczenie
mienia szkoły oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
szkolnej,
8) podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniĊĪnych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły oraz stypendiów w ramach zatwierdzonego preliminarza,
9) zapewnia warunki do działalnoĞci innych organów szkoły
10) realizuje uprawnienia i odpowiada za wykonywanie obowiązków nałoĪonych na
kierowników jednostek organizacyjnych przez powszechnie obowiązujące przepisy
11) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli
§ 13.
1. Dyrektor kieruje zebraniami Rady Pedagogicznej i uczestniczy w zebraniach organu
prowadzącego i rady słuchaczy
2. Dyrektor winien byü powiadomiony i ma prawo uczestniczyü we wszystkich zebraniach
ogółu słuchaczy zwoływanych przez organy szkoły.

Rada Pedagogiczna
§ 14.
1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizacjĊ
programu dydaktycznego i podejmującym związane z tym decyzje, a takĪe jest organem
opiniodawczo-doradczym dyrektora.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz
dyrektor.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
5

§ 15.
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na
wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów szkoły albo organu
prowadzącego.
2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
§ 16.
1.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleĪy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły ;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreĞlenia z listy słuchaczy.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególnoĞci:
1) organizacjĊ pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajĊü lekcyjnych i
pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeĔ, nagród i innych wyróĪnieĔ;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajĊü w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajĊü dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuĔczych.
3. Rada opiniuje w szczególnoĞci:
a) program dydaktyczny szkoły,
b) arkusz organizacyjny,
c) plan zajĊü lekcyjnych i pozalekcyjnych,
d) perspektywiczny plan rozwoju szkoły,
e) regulamin szkoły,
f) podejmuje uchwałĊ w sprawie skreĞlenia z listy. Dyrektor wydaje decyzjĊ administracyjną
w sprawie skreĞlenia po zasiĊgniĊciu opinii rady słuchaczy

§ 17.
1. Rada Pedagogiczna dla realizacji swoich zadaĔ moĪe tworzyü komisje i zespoły oraz
okreĞlaü zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji wyznacza dyrektor.
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2. Rada Pedagogiczna w szczególnoĞci moĪe tworzyü zespoły przedmiotowe składające siĊ
z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. Cele
i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmowaü:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treĞci nauczania przedmiotów pokrewnych
a takĪe uzgadnianie opinii w sprawie wyboru programu nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy oraz
sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla nauczycieli odbywających staĪ,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a takĪe
w uzupełnianiu ich wyposaĪenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych (autorskich)
i eksperymentalnych programów nauczania.

Rada Słuchaczy
§ 18.
1. Rada Słuchaczy jest organem reprezentującym społecznoĞü słuchaczy szkoły.
2. Rada Słuchaczy składa siĊ z przedstawicieli roczników (semestrów) wybranych w tajnych
wyborach przez zebrania ogółu słuchaczy poszczególnych roczników (semestrów).
3. Szczegółowe zasady wyboru przedstawicieli roczników (semestrów) do Rady Słuchaczy
oraz tryb pracy Rady Słuchaczy okreĞla jej regulamin.
4. Dyrektor zobowiązany jest do opracowania pierwszego regulaminu Rady Słuchaczy oraz
zwołania zebraĔ słuchaczy poszczególnych roczników (semestrów) w celu wybrania
przedstawicieli do Rady Słuchaczy.
§ 19.
1. Dyrektor szkoły, w szczególnoĞci, zobowiązany jest do zasiĊgniĊcia opinii Rady Słuchaczy
w sprawach wymienionych w § 12 pkt 2 lit. a) i e) i § 26.
2. Dyrektor zobowiązany jest do zasiĊgniĊcia opinii Rady Słuchaczy przed podjĊciem decyzji
o skreĞleniu słuchacza z listy słuchaczy szkoły. Termin wydania opinii przez RadĊ
Słuchaczy wynosi 7 dni.
§ 20.
1. Rada Słuchaczy ma prawo organizowania działalnoĞci kulturalnej, sportowej i innej
zgodnie z potrzebami słuchaczy i własnymi moĪliwoĞciami organizacyjnymi.
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2. Organizowanie działalnoĞci, o której mowa w ust. 1, wymaga porozumienia z dyrektorem.

ROZDZIAŁ III.
Wewnątrzszkolne ocenianie
§ 21
1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia siĊ.

2.Podstawowym celem poniĪszego systemu jest pomoc słuchaczowi w rozpoznawaniu
uzdolnieĔ , wyborze wartoĞci poĪądanych społecznie i stymulowanie jego rozwoju
intelektualnego.
3. Za najistotniejszy Ğrodek do realizacji tych załoĪeĔ uwaĪa siĊ nową zasadĊ ustalania oceny
semestralnej i koĔcowej, która w wiĊkszym stopniu promuje osiągniĊcia ucznia, niĪ karze za
poraĪki.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne prowadzą nauczyciele uczący danego przedmiotu po
rozpoznaniu poziomu i postĊpów w opanowaniu przez ucznia wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci w
stosunku do wymagaĔ edukacyjnych wynikających z programów nauczania.

5. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajĊü edukacyjnych według skali, o której
mowa w § 23 ustala siĊ po kaĪdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajĊü
edukacyjnych stanowią podstawĊ do promowania słuchacza na semestr programowo wyĪszy
lub ukoĔczenia przez niego szkoły.
6. Słuchacz jest promowany po kaĪdym semestrze.
7. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty
przerwania nauki zalicza siĊ te obowiązkowe zajĊcia edukacyjne, z których uzyskał
poprzednio semestralną ocenĊ klasyfikacyjną wyĪszą od oceny niedostatecznej, i zwalnia siĊ
go z obowiązku uczĊszczania na te zajĊcia.
8. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczĊciem nauki w szkole zdał egzaminy
eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajĊü edukacyjnych, okreĞlonych
w szkolnym planie nauczania, zalicza siĊ te zajĊcia i zwalnia siĊ go z obowiązku uczĊszczania
na nie.
§ 22
Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest uĞwiadomienie uczniowi poziomu jego osiągniĊü
i braków, motywowanie i ukierunkowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli
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i samooceny, dostarczanie słuchaczom informacji o ich postĊpach, trudnoĞciach
i specyficznych uzdolnieniach, ułatwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod
pracy dydaktyczno- wychowawczej.
§ 23
Skala ocen stosowana w ocenianiu bieĪącym i semestralnym: celujący – 6;bardzo dobry –
5;dobry – 4; dostateczny – 3; dopuszczający – 2; niedostateczny - 1
W ocenianiu bieĪącym dopuszcza siĊ stosowanie znaków „+” znak pozytywny „–’’ znak
negatywny. W dokumentacji przebiegu nauczania oceny muszą byü wpisane w pełnym
brzemieniu.
§ 24
Ustala siĊ nastĊpujące, ogólne kryteria stopni szkolnych:
1. STOPIEē CELUJĄCY otrzymuje słuchacz, który:
wykazuje siĊ znajomoĞcią wiedzy i umiejĊtnoĞci znacznie wykraczających poza program
nauczania przedmiotu i poziom osiągniĊü edukacyjnych w danej klasie,
proponuje rozwiązania oryginalne i twórcze, wykazuje siĊ duĪą samodzielnoĞcią w ich
uzyskaniu i korzysta ze Ĩródeł pozalekcyjnych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując siĊ do finałów na szczeblu
wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągniĊcia.

2. STOPIEē BARDZO DOBRY otrzymuje słuchacz, który:
opanował pełen zakres wiedzy i umiejĊtnoĞci okreĞlony programem nauczania przedmiotu w
danej klasie, potrafi zastosowaü wiedzĊ do rozwiązywania problemów w sytuacjach nowych,
złoĪonych i trudnych, wymagających korzystania z róĪnych Ĩródeł,
samodzielnie kieruje własnym rozwojem i stosuje róĪne formy samooceny.
3. STOPIEē DOBRY otrzymuje słuchacz, który:
opanował treĞci nauczania bardziej złoĪone, mniej przystĊpne niĪ elementy treĞci zaliczone
do wymagaĔ podstawowych, przydatne i istotne w strukturze danego przedmiotu, stosuje
wiadomoĞci w sytuacjach typowych według wzorów podanych na lekcji lub w podrĊczniku,
potrafi wykorzystaü wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci opanowane wczeĞniej na danym etapie
kształcenia.
4. STOPIEē DOSTATECZNY otrzymuje słuchacz, który:
opanował treĞci podstawowe z zakresu danego przedmiotu o niewielkim stopniu złoĪonoĞci,
dające siĊ wykorzystaü w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, uniwersalnych i waĪnych
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miĊdzyprzedmiotowo, rozwiązuje typowe zadania o Ğrednim stopniu trudnoĞci, potrafi
samodzielnie wzbogaciü zakres swojej wiedzy i umiejĊtnoĞci.
5. STOPIEē DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje słuchacz, który:
opanował treĞci nauczania niezbĊdne w uczeniu siĊ danego przedmiotu, potrzebne w Īyciu,
dające moĪliwoĞü dalszego zdobywania wiedzy i umiejĊtnoĞci, potrafi rozwiązywaü zadania
typowe, o niewielkim stopniu trudnoĞci.
6. STOPIEē NIEDOSTATECZNY otrzymuje słuchacz, który:
nie spełnia oczekiwaĔ okreĞlonych dla danego etapu kształcenia, co uniemoĪliwia mu
bezpoĞrednią kontynuacjĊ nauki kolejnych treĞci danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia
kształcenie w zakresie innych przedmiotów oraz nie jest w stanie rozwiązaü zadaĔ
o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudnoĞci.

§ 25
Nauczyciel prowadzący zajĊcia edukacyjne na początku semestru zapoznaje słuchaczy z
wymaganiami na poszczególne stopnie. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej
opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
indywidualizowaü wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudnoĞci w uczeniu siĊ, uniemoĪliwiające sprostanie okreĞlonym wymaganiom
edukacyjnym.
§ 26
Sposoby sprawdzania osiągniĊü słuchaczy
1. Przedmiotem oceniania są wiadomoĞci, umiejĊtnoĞci i postawa słuchacza (stosunek do
przedmiotu)
2. Sprawdzanie osiągniĊü dokonuje siĊ, stosując nastĊpujące formy kontroli:
a) Test zadaĔ otwartych, zadaĔ zamkniĊtych, wielokrotnego wyboru, z
oprzyrządowaniem
b) Praca klasowa, sprawdzian, wypracowanie, dyktando, kartkówka
c) Wypowiedzi ustne: wypowiedĨ na okreĞlony temat, udział w dyskusji,
sprawozdania, referaty, aktywnoĞü, recytacja
d) Obserwacja słuchacza w czasie zajĊü
e) Praca domowa
f) Zawody, turnieje, konkursy
g) Kontrola zeszytów przedmiotowych i üwiczeĔ
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3. Oceniania osiągniĊü słuchacza naleĪy dokonywaü systematycznie w róĪnych formach, w
warunkach zapewniających obiektywnoĞü oceny.
4. Wszystkie oceny są jawne dla słuchaczy.
5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne słuchacz otrzymuje do wglądu. Nauczyciel
wystawiając ocenĊ powinien ją krótko uzasadniü na proĞbĊ słuchacza.
6. Przy wystawianiu ocen z informatyki naleĪy w szczególnoĞci braü pod uwagĊ wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie siĊ z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajĊü
§ 27
Egzaminy klasyfikacyjne
1. Prawo do egzaminu ma słuchacz nieklasyfikowany z powodu ponad 50%
usprawiedliwionych nieobecnoĞci oraz słuchacz realizujący indywidualny tok nauczania,
2. Na wniosek słuchacza Rada Pedagogiczna moĪe wraziü zgodĊ na egzamin klasyfikacyjny
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza siĊ w formie pisemnej i ustnej (z technologii
informacyjnej egzamin ma formĊ zadaĔ praktycznych)
4. Na egzaminie klasyfikacyjnym obowiązuje ten sam zakres wymagaĔ edukacyjnych, z
którym słuchacze zostali zapoznani na początku roku szkolnego lub drugiego semestru,
5. Egzamin klasyfikacyjny odbywa siĊ na wniosek słuchacza w terminie uzgodnionym ze
słuchaczem po konferencji klasyfikacyjnej w ostatnim tygodniu zajĊü (w szczególnych
przypadkach nie póĨniej, niĪ w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub letnich),
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajĊü edukacyjnych w obecnoĞci
wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajĊü,
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza siĊ protokół zawierający:
imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w punkcie 6.,termin egzaminu, zadania
(üwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenĊ. Do protokołu dołącza siĊ
pracĊ pisemną słuchacza i zwiĊzłą informacjĊ na temat jego ustnych odpowiedzi. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza,
8. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna

§28
Egzamin poprawkowy
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1.Słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku oceny niedostatecznej
semestralnej z jednych zajĊü edukacyjnych,
2. Egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajĊcia po zakoĔczeniu semestru
jesiennego w terminie do koĔca lutego lub po zakoĔczeniu semestru wiosennego w terminie
do dnia 15 wrzeĞnia.
3. Egzamin poprawkowy z jĊzyka polskiego, jĊzyka obcego i matematyki składa siĊ z czĊĞci
pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajĊü edukacyjnych egzamin zdaje siĊ ustnie (z wyjątkiem
technologii informacyjnej , z której egzamin powinien mieü formĊ zadaĔ praktycznych),
4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza siĊ protokół zawierający: termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenĊ. Do protokołu
dołącza siĊ pracĊ pisemną słuchacza i zwiĊzłą informacjĊ na temat ustnych odpowiedzi
słuchacza.
5. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, moĪe przystąpiü do niego w dodatkowym terminie okreĞlonym
przez dyrektora szkoły nie póĨniej, niĪ do koĔca wrzeĞnia w semestrze wiosennym i nie
póĨniej, niĪ do koĔca marca w semestrze jesiennym,.
6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr
wyĪszy.
§29
1.Słuchacz moĪe zgłosiü na piĞmie zastrzeĪenia do dyrektora szkoły, jeĪeli uzna, Īe
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajĊü edukacyjnych została ustalona niezgodnie z
przepisami. ZastrzeĪenia mogą byü zgłoszone w terminie 7 dni po zajĊü dydaktycznych w
danym semestrze.
2. W przypadku stwierdzenia, Īe semestralna ocena klasyfikacyjna z zajĊü edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisjĊ, która
przeprowadza sprawdzian wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci słuchacza w formie pisemnej i ustnej.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia siĊ ze słuchaczem odpowiednio w ostatnim tygodniu ferii
letnich lub zimowych a w przypadku sprawdzianu o którym mowa w ust. 11 - do 7 dni od
odwołania.
4. W skład komisji wchodzą:
· dyrektor szkoły,
· nauczyciel prowadzący dane zajĊcia edukacyjne,
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· dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzący takie same zajĊcia
edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajĊcia edukacyjne moĪe byü zwolniony z udziału w pracy w
komisji. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela tych samych zajĊü.
6. Ustalona przez komisjĊ ocena klasyfikacyjna nie moĪe byü niĪsza od ustalonej wczeĞniej.
7. Ustalona przez komisjĊ ocena jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która
moĪe byü zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeĪeniem
8. Z prac komisji sporządza siĊ protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu,
pytania (zadania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenĊ. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen.
9. Do protokołu dołącza siĊ pisemne prace słuchacza oraz zwiĊzłą informacjĊ o
odpowiedziach ustnych.
10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, moĪe przystąpiü do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym
przez dyrektora szkoły po zakoĔczeniu semestru jesiennego w terminie do koĔca lutego lub
po zakoĔczeniu semestru wiosennego w terminie do 15 wrzeĞnia.

§ 30
Kontrakt ze słuchaczami
1. KaĪdy sprawdzian /l-godzinny lub 2-godzinny/ jest zapowiedziany z tygodniowym
wyprzedzeniem i informacją o zakresie jego treĞci oraz formie. Kartkówka /10-15 minutowa/
z ostatniej lekcji moĪe nie byü zapowiadana.
2. IloĞü sprawdzianów w tygodniu - nie wiĊcej niĪ trzy.
3. Sprawdzanie i ocena prac klasowych odbywa siĊ w ciągu 2 tygodni.
4. Na początku roku okreĞlamy iloĞü sprawdzianów /ogółem/ i prac obowiązkowych w
semestrze.
5. W przypadku sprawdzianów ocenianych punktowo podajemy nastĊpujący sposób
przeliczania punktów na stopnie szkolne:
do 30 % niedostateczny
ponad 30 % dopuszczający
ponad 50 % dostateczny
ponad 75 % dobry
ponad 90 % bardzo dobry
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100 % + zadanie dodatkowe celujący
Dla słuchaczy ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, obniĪa siĊ o 10 %
próg na poszczególne oceny.
6. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i odbywa siĊ w ciągu 2 tygodni od oddania prac.
7. JeĪeli słuchacz nie poprawi oceny, utrzymana zostaje ocena uzyskana wczeĞniej.
8. W przypadku dłuĪszej nieobecnoĞci słuchacza naleĪy ustaliü z nauczycielem termin i
sposób wyrównania zaległoĞci oraz formĊ i miejsce zaliczenia.
9. Na koniec semestru nie przewiduje siĊ sprawdzianu zaliczającego cały semestr, ocena
semestralna wynika z ocen cząstkowych.
10. Ocena semestralna lub koĔcowa powinna uwzglĊdniaü oceny cząstkowe (patrz § 24-§ 26)
11. Słuchacz ma prawo dwa razy w semestrze zgłosiü nieprzygotowanie do lekcji takie jak:
brak materiałów, przyrządów, brak zeszytu, brak podrĊcznika. Nieprzygotowanie do lekcji
zaznaczone bĊdzie w dzienniku lekcyjnym skrótem „np.”
12. Za kaĪde kolejne (wiĊcej niĪ dwa razy) nieprzygotowanie do lekcji, słuchacz otrzymuje
ocenĊ niedostateczną.
13. Brak pracy domowej adnotowany bĊdzie w dzienniku lekcyjnym znakiem „–’’. KaĪdy
trzeci minus powoduje wstawienie do dziennika lekcyjnego oceny niedostatecznej.
14. Słuchacz jest zobowiązany prowadziü zeszyt przedmiotowy i posiadaü podrĊcznik
wskazany przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu
15. Sytuacje nieprzewidziane w kontrakcie podlegają negocjacji.

ROZDZIAŁ IV
Nagrody i kary

§ 31
1. Słuchaczom gimnazjum za róĪnorodne osiągniĊcia i sukcesy przyznaje siĊ nagrody i
wyróĪnienia.

2. Słuchacz moĪe otrzymaü:
1) pochwałĊ od opiekuna semestru/wychowawcy klasy,
2) pochwałĊ dyrektora gimnazjum,
3) dyplom uznania,
4) inne w miarĊ moĪliwoĞci finansowych szkoły,

14

3. Za przewinienia i wykroczenia stosuje siĊ wobec słuchaczy nastĊpujące kary:
1) Upomnienie opiekuna semestru/ wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców
(opiekunów prawnych, przydzielonego kuratora) za:
a) opuszczenie bez usprawiedliwienia tygodniowego wymiaru godzin zajĊü
edukacyjnych (20 godzin lekcyjnych),
b) wykroczenia wzglĊdem regulaminu w zakresie notorycznego uĪywania
wulgaryzmów,
c) wielokrotne niestosowne zachowanie siĊ w czasie lekcji, notoryczne uĪywanie
telefonów komórkowych i innych urządzeĔ elektronicznych, zakłócanie prowadzenia lekcji,
d) opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajĊü dydaktycznych i przerw,
e) samowolne wyjĞcia z klasy podczas trwania lekcji,
f) wielokrotne niestosowanie siĊ do poleceĔ nauczycieli podczas zajĊü lekcyjnych i w
czasie przerw.
2) Nagana dyrektora szkoły, nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem właĞciwego organu
władzy miejskiej, gminnej, przydzielonego kuratora, nagana dyrektora szkoły z ostrzeĪeniem
wydalenia ze szkoły za:
a) notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajĊü
edukacyjnych, za bójki, wandalizm - Ğwiadome niszczenie wyposaĪenia szkoły, uĪywanie
wulgaryzmów w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz inne
przewinienia uchybiające ogólnie przyjĊtym normom współĪycia w grupie dyrektor szkoły
moĪe zawiesiü słuchacza w prawach ucznia (słuchacza).
W przypadku zawieszenia słuchacza w prawach, słuchacz nie bierze udziału w zajĊciach
edukacyjnych do chwili pojawienia siĊ z rodzicami lub prawnym opiekunem u dyrektora
szkoły. Po wyjaĞnieniu sprawy i ustaleniu kary adekwatnej do przewinienia, dyrektor moĪe
przywróciü słuchacza w prawach i zezwoliü na udział w zajĊciach edukacyjnych.
Zawieszenie słuchacza w prawach moĪe nastąpiü jeden raz w cyklu kształcenia.
b) kolejne wykroczenie wzglĊdem regulaminu, za które byli juĪ karani przez opiekuna
semestru/wychowawcĊ klasy.
3) SkreĞlenie słuchacza z listy uczniów.

4. Dyrektor gimnazjum moĪe skreĞliü słuchacza na wniosek Rady Pedagogicznej w
przypadku drastycznego naruszenia przez słuchacza jego obowiązków, w szczególnoĞci za:
a) nieuzasadnioną, długotrwałą, nieusprawiedliwioną nieobecnoĞü na zajĊciach
edukacyjnych, przekraczającą wymiar 2 tyg. obowiązkowych zajĊü edukacyjnych,
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b) w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu o karze pozbawienia wolnoĞci za
wykroczenia przeciwko mieniu i zdrowiu,
c) w przypadku wnoszenia i picia alkoholu lub przebywania pod wpływem alkoholu
oraz uĪywania Ğrodków odurzających na terenie gimnazjum,
d) w przypadku umyĞlnej dewastacji mienia ĝrodowiskowego Hufca Pracy w
Namysłowie
5. Słuchacz, jego rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialnoĞü materialną za
wyrządzone szkody.
6. Od nałoĪonej kary słuchacz moĪe złoĪyü odwołanie do dyrektora gimnazjum, organu
prowadzącego

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki nauczycieli.

§ 32
1. Prawa i obowiązki nauczycieli okreĞlają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela
(w zakresie okreĞlonym tą ustawą), statutu i regulaminu szkoły.
2. Nauczyciele w szczególnoĞci mają prawo do:
a) współudziału w formułowaniu programów dydaktycznego szkoły,
b) kreowania własnych metod nauczania i wychowania i stosowania ich na warunkach
okreĞlonych w § 2 i § 5 statutu,
c) egzekwowania od słuchaczy sformułowanych przez siebie wymagaĔ, zgodnych
z zasadami, celami i kryteriami, o których mowa w § 16 ust. 1 lit. a.
d) aktywnego współtworzenia wizerunku szkoły,
e) awansu zawodowego,
f) oceny pracy.
3. Do obowiązków nauczycieli naleĪy w szczególnoĞci:
a) zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi na kaĪdym etapie kształcenia,
b) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
c) udzielanie pomocy w przezwyciĊĪaniu niepowodzeĔ słuchaczy,
d) uczestnictwo w zebraniach Rady Nauczycieli,
e) przestrzeganie kultury współĪycia w odniesieniu do członków społecznoĞci
szkolnej oraz poza szkołą,

16

f) co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczĊcia klasyfikacji
semestralnej ustne poinformowanie słuchacza o proponowanych ocenach
(semestralnych lub koĔcoworocznych) z prowadzonego przedmiotu.
g) dbałoĞü o jakoĞü pracy dydaktycznej,

ROZDZIAŁ VI
Słuchacze
§ 33
Rekrutacja
1. PrzyjĊcie słuchacza do szkoły nastĊpuje po przedstawieniu Ğwiadectwa ukoĔczenia szkoły
podstawowej, przedstawieniu zaĞwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazaĔ do
podjĊcia nauki oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i po podpisaniu przez
słuchacza

oĞwiadczenia,

o

którym

mowa

w

§

30

ust.

1,

z zastrzeĪeniem ust. 2. i złoĪeniu w sekretariacie stosownych dokumentów.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, moĪe
przyjmowaü słuchaczy w kolejnoĞci zgłoszeĔ.
3. Dla przeprowadzenia czynnoĞci, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor moĪe powołaü
komisjĊ.
4. Uczniami Gimnazjum dla Dorosłych mogą zostaü uczniowie, którzy
a) najpóĨniej w dniu rozpoczĊcia zajĊü dydaktyczno – wychowawczych ukoĔczyli 16
lat, a w przypadku uczestników OHP- 15 lat
b) mają opóĨnienia w cyklu kształcenia
c) nie rokują ukoĔczenia gimnazjum dla dzieci i młodzieĪy.
5. Rekrutacja słuchaczy odbywa siĊ jeden raz w roku szkolnym.
6. Rekrutacji dokonuje siĊ na podstawie :
a) wniosku rodziców lub opiekunów prawnych.
b) pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej /kopia dokumentu/.
c) zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w Społecznym Gimnazjum dla
Dorosłych STO, wydanego przez dyrektora gimnazjum rejonowego. Zezwolenie
powinno zawieraü informacje na temat opóĨnienia ucznia w cyklu kształcenia oraz
powodów, ze wzglĊdu na które uczeĔ nie rokuje ukoĔczenia gimnazjum dla dzieci
i młodzieĪy.
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d) w przypadku uczniów15-letnich pisemnego potwierdzenia komendy ĝHP, ze uczeĔ
jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
7. Dyrektor Zespołu Szkół okreĞla warunki i decyduje o przyjĊciu kandydatów na semestry
pierwsze:
a) okreĞla terminy składania podaĔ przez kandydatów ubiegających siĊ o przyjĊcie
na semestr pierwszy i wyĪsze oraz:
b) moĪe wydłuĪyü termin składania podaĔ, jeĞli liczba kandydatów jest mniejsza od
liczby miejsc.
c) moĪe przyjąü, w uzasadnionych przypadkach, kandydatów do szkół dla
dorosłych po rozpoczĊciu zajĊü w danym semestrze.
d) przekazuje organowi prowadzącemu szkołĊ informacje o wynikach naboru

na

semestr pierwszy
8. RóĪnice programowe z przedmiotów objĊtych nauką w semestrze, do którego słuchacz
przychodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych w przedmiotowych systemach
oceniania.
9. Słuchacz, który przedłoĪy Ğwiadectwo stwierdzające, Īe nie ukoĔczył danej klasy, moĪe
byü przyjĊty na semestr odpowiednio wyĪszy, jeĞli przedmiot, z którego otrzymał ocenĊ
niedostateczną, nie wystĊpuje w ramowym planie nauczania obowiązującym w szkole dla
dorosłych.
10. Na semestr programowo wyĪszy szkół dla dorosłych przyjmuje siĊ słuchacza na
podstawie Ğwiadectwa ukoĔczenia klasy niĪszej w szkole publicznej lub w szkole
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez szkołĊ, z której słuchacz przyszedł.

§ 34
Prawa i obowiązki słuchaczy

1. Podstawowym prawem słuchacza jest prawo do nauki w warunkach poszanowania
godnoĞci osobistej oraz własnych przekonaĔ.
2. W szczególnoĞci słuchacz ma prawo do:
a) oddziaływania na Īycie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Słuchaczy,
b) zapoznania siĊ z programem nauczania, jego treĞcią, celem i stawianymi
wymaganiami,
c) jawnej i umotywowanej oceny postĊpów w nauce,
18

d) ubiegania siĊ o pomoc stypendialną, o ile jest organizowana przez szkołĊ lub
władze Towarzystwa,
e) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez
rocznik (semestr) lub szkołĊ,
f) zgłaszania opiekunom roku (semestru) i organom szkoły wniosków i postulatów
dotyczących szkoły i spraw słuchaczy,
3. Do obowiązków słuchacza w szczególnoĞci naleĪy:
a) udział w zajĊciach dydaktycznych i systematyczne przygotowywanie siĊ do nich,
b) dbałoĞü o dobre imiĊ szkoły oraz poszanowanie jej mienia,
c) przestrzeganie porządku szkolnego,
d) przestrzeganie zasad kultury współĪycia w odniesieniu do członków społecznoĞci
szkolnej.
§ 35
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego
1. JeĪeli niepełnoletni słuchacz gimnazjum dla dorosłych opuszcza bez usprawiedliwienia
zajĊcia szkolne (nie realizuje obowiązku szkolnego) w wymiarze nie mniejszym niĪ 20 %,
dyrektor szkoły dla dorosłych obowiązany jest niezwłocznie powiadomiü o tym dyrektora
szkoły dla młodzieĪy, w obwodzie której słuchacz zamieszkuje (art. 16 ust. 6 i 6a ustawy o
systemie oĞwiaty). KopiĊ pisma skierowanego do dyrektora szkoły rejonowej naleĪy przesłaü
do wiadomoĞci Kuratorium OĞwiaty.
2. JeĪeli niepełnoletni słuchacz gimnazjum dla dorosłych w sposób raĪący łamie zasady
zawarte w regulaminach placówki, dyrektor szkoły dla dorosłych obowiązany jest
niezwłocznie powiadomiü o tym dyrektora szkoły dla młodzieĪy, w obwodzie której słuchacz
zamieszkuje (art. 16 ust. 6 i 6a ustawy o systemie oĞwiaty). KopiĊ pisma skierowanego do
dyrektora szkoły rejonowej naleĪy przesłaü do wiadomoĞci Kuratorium OĞwiaty.
3. JeĪeli rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego słuchacza gimnazjum dla
dorosłych wycofają dokumentacjĊ ucznia, dyrektor szkoły dla dorosłych obowiązany jest
niezwłocznie powiadomiü o tym dyrektora szkoły dla młodzieĪy, w obwodzie której słuchacz
zamieszkuje (art. 16 ust. 6 i 6a ustawy o systemie oĞwiaty).
4. Dyrektor szkoły rejonowej, po uzyskaniu od dyrektora szkoły dla dorosłych informacji o
uczniu uchylającym siĊ od spełnienia obowiązku szkolnego, obowiązany jest, jak najszybciej
podjąü działania mające na celu wyegzekwowanie obowiązku szkolnego od ucznia (m. in.
wysłanie upomnienia do rodziców, lub złoĪenie wniosku do gminy o wszczĊcie postĊpowania
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egzekucyjnego, powiadomienie sądu rodzinnego). O swoich działaniach powinien
poinformowaü dyrektora szkoły dla dorosłych, której słuchaczem jest uczeĔ. KopiĊ pisma
skierowanego do dyrektora szkoły dla dorosłych naleĪy przesłaü do wiadomoĞci Kuratorium
OĞwiaty w Opolu
§ 36
Przeniesienie
1.W przypadku:
a) gdy uczeĔ SGdD STO opuĞcił wiĊcej niĪ 20% godzin przewidzianych do realizacji i
procedura poinformowania placówki macierzystej nie przyniosła oczekiwanego
efektu, dyrektor moĪe wystąpiü do Kuratora OĞwiaty z wnioskiem o przeniesienie
słuchacza do gimnazjum obwodowego,
b) gdy uczeĔ SGdD STO w sposób raĪący łamie zasady zawarte w prawie szkoły
i procedura poinformowania placówki macierzystej nie przyniosła oczekiwanego
efektu, dyrektor szkoły moĪe wystąpiü do Kuratora OĞwiaty z wnioskiem o
przeniesienie słuchacza do gimnazjum obwodowego,
c) wycofania dokumentacji przez rodziców lub prawnych opiekunów słuchacza –
uczeĔ powraca do szkoły obwodowej.

§ 37
Postanowienia ogólne
1. Warunkiem ukoĔczenia szkoły przez słuchacza Społecznego Gimnazjum dla Dorosłych
STO

jest

przystąpienie

do

egzaminu

gimnazjalnego,

który

jest

powszechny

i

obowiązkowy. Tryb i warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego są regulowane
odrĊbnymi przepisami.
2. Absolwent szkoły otrzymuje Ğwiadectwo szkolne uprawniające do podjĊcia nauki w
szkołach organizowanych na podbudowie programowej gimnazjum.
3. Słuchacze szkoły mogą byü objĊci pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie
szkoły. W przypadkach, gdy potrzebna jest pomoc specjalistów – lekarzy, pracowników PPP
lub innych instytucji Ğwiadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchacze otrzymują
informacje, gdzie taką pomoc mogą uzyskaü. W przypadku słuchaczy niepełnoletnich
informacje o potrzebie konsultacji specjalistycznych i moĪliwoĞci korzystania z nich
otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice lub prawni opiekunowie wnioskują o
przeprowadzenie badaĔ specjalistycznych w PPP i zgłaszają siĊ z dzieckiem do specjalisty.
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ROZDZIAŁ VII.
Organizacja pracy szkoły.
§ 38.
1. W zaleĪnoĞci od potrzeb do gimnazjum za zgodą organu prowadzącego szkołĊ, mogą byü
wprowadzone semestry zaoczne.
2. Termin rozpoczynania i koĔczenia Ğwiątecznych ferii zimowych i letnich okreĞlają
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 2 oraz organizacjĊ nauczania w danym roku
szkolnym okreĞla arkusz organizacji szkoły.
4. W szkole obowiązuje system semestralny. Podział roku szkolnego na semestry nie jest
ĞciĞle okreĞlony.
5. ZajĊcia szkolne organizuje siĊ w czasie niekolidującym z przyuczeniem słuchaczy do
wykonywania zawodu oraz z moĪliwoĞciami lokalowymi szkoły.
6. Szczegółowe godziny zajĊü dydaktycznych i plan lekcji

ustala dyrektor szkoły w

porozumieniu z komendantem ĝHP w Namysłowie.
7. OrganizacjĊ stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajĊü dydaktycznych
okreĞla tygodniowy rozkład zajĊü ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza
organizacyjnego z uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci realizowania przez słuchaczy przyuczenia
zawodowego, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, warunkami lokalowymi placówki
8. Dyrektor powierza kaĪdy rocznik (semestr) opiece jednemu z nauczycieli.
§ 39.
Szczegółową organizacjĊ pracy szkoły okreĞla jej regulamin, opracowany przez dyrektora i
zatwierdzony przez organ prowadzący. Regulamin szkoły okreĞla w szczególnoĞci:
a) czas trwania zajĊü dydaktycznych i przerw Ğródlekcyjnych,
b) zasady kultury współĪycia i porządku szkolnego,
c) zasady korzystania z pomieszczeĔ szkoły.

ROZDZIAŁ VIII.
Postanowienia koĔcowe.

§ 40.
1. Statut szkoły moĪe byü zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej
2. ZasiĊganie opinii, o której mowa w ust. 2, nie jest konieczne jeĞli zmiana statutu wynika
z obowiązku dostosowania jego treĞci do przepisów wyĪszego rzĊdu.
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§ 41.
1. Regulaminy organów szkoły winny byü uchwalone najpóĨniej w ciągu 30 dni od ich
powołania.
2. Zmiana regulaminu organu szkoły uchwalana jest przez ten organ.
§ 42.
1. Obowiązkiem dyrektora jest zapoznanie słuchaczy, za pisemnym potwierdzeniem
w formie oĞwiadczenia, ze statutem szkoły, w tym z regulaminem szkoły oraz wysokoĞcią
i terminem zapłaty czesnego. Zmiany dotyczące powyĪszych spraw są kaĪdorazowo
ogłaszane na szkolnej tablicy ogłoszeĔ.
2. Statut i regulamin szkoły winny byü stale dostĊpne dla wszystkich zainteresowanych.
§ 43.
DokumentacjĊ przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje siĊ organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie 1 miesiąca od dnia zakoĔczenia likwidacji.
Po zakoĔczeniu likwidacji, wpis do ewidencji ulega wykreĞleniu
§ 44.
Szkoła prowadzi dokumentacjĊ przebiegu nauczania:
1. KsiĊgi: uczniów, ewidencji uczniów, absolwentów, arkuszy ocen, protokołów Rady
Pedagogicznej
2. Dzienniki
3. Protokoły, sprawozdania, ewidencje, zestawienia i raporty,
4. Plany, programy
5. Dokumentacja dotycząca nadzoru pedagogicznego
6. KsiĊga kontroli wewnĊtrznej
§ 45.
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa.
§ 46
Statut wchodzi w Īycie z dniem 06.09.2010r.

.............................................................
(pieczĊü i podpis Prezesa STO)
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STATUT
Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
STO
działającej w Zespole Szkół Społecznych
Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
w Namysłowie

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

Społecznego Towarzystwa

OĞwiatowego w Namysłowie zwana dalej szkołą, jest prowadzona i nadzorowana przez
Społeczne Towarzystwo OĞwiatowe Koło Terenowe Nr 235, zwane dalej organem
prowadzącym, na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty oraz
statutu Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnoĞcią szkoły jest Opolski Kurator
OĞwiaty.
3. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalnoĞü szkoły.
Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą byü z nim sprzeczne, a takĪe powtarzaü
kwestii rozstrzygniĊtych w statucie.
4. Kształcenie odbywa siĊ w klasach wielozawodowych zgodnie z zawodami Klasyfikacji
Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, w cyklu 2 – letnim i w formie stacjonarnej
§ 2.
1. NadrzĊdną ideą szkoły jest dobro słuchacza.
2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie słuchaczom moĪliwoĞci pełnego rozwoju
intelektualnego w warunkach poszanowania ich godnoĞci oraz wolnoĞci Ğwiatopoglądowej
i wyznaniowej.
3. DziałalnoĞü szkoły oraz działalnoĞü organów szkoły i organizacji działających na terenie
szkoły prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
4. Realizacja celów szkoły moĪe byü wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem
przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.
§ 3.
Siedziba szkoły mieĞci siĊ ĝrodowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3b.
ZajĊcia dydaktyczne bĊdą odbywały siĊ w wyposaĪonych salach .
§ 4.
1. Słuchacze, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły tworzą społecznoĞü szkolną.
2. Członkowie społecznoĞci szkolnej uczestniczą w Īyciu szkoły bezpoĞrednio oraz poprzez
udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Słuchaczy i władzach
organu prowadzącego
§ 5.
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Nauczyciele mają prawo nauczaü zgodnie z wybranymi przez siebie programami,
przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad okreĞlonych
w § 2 niniejszego statutu.

§ 6.
1. Osobą dokonującą za pracodawcĊ czynnoĞci w sprawach z zakresu prawa pracy jest
dyrektor. Dyrektor w ramach swoich kompetencji prowadzi sprawy związane z awansem
zawodowym nauczycieli.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem pracy oraz
przepisami w sprawach kwalifikacji.

§ 7.
1. DziałalnoĞü szkoły nie ma charakteru zarobkowego. Szkoła finansowana jest przede
wszystkim z dotacji budĪetowych, moĪe byü finansowana z dotacji organu prowadzącego
oraz ze Ğrodków przekazywanych szkole w drodze darowizny, z czesnego i innych opłat.

ROZDZIAŁ II.
Organy szkoły oraz zakres ich zadaĔ.
§ 8.
Organami szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Słuchaczy ( nieobligatoryjnie)

§ 9.
1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej i Rady Słuchaczy zapadają w formie uchwał zwykłą
wiĊkszoĞcią głosów przy obecnoĞci co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego
z członków organu zarządza siĊ głosowanie tajne.
2. Posiedzenia organów są protokołowane.
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołĊ oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny uchyla uchwałĊ w razie stwierdzenia jej niezgodnoĞci z przepisami prawa po
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zasiĊgniĊciu opinii organu prowadzącego szkołĊ . RozstrzygniĊcie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
4. Opinie organów szkoły w sprawach okreĞlonych statutem, o ile dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni.
5. NieuwzglĊdnienie opinii organu szkoły przez organ prowadzący, dyrektora lub RadĊ
Pedagogiczną wymaga wyjaĞnienia na piĞmie. Termin, o którym mowa w ust. 5, stosuje
siĊ odpowiednio.

§ 10.
1. Organy szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego, mają prawo
wyraĪania opinii i składania wniosków w kaĪdej sprawie dotyczącej szkoły
i przedstawienia ich właĞciwym adresatom.
2. Organy szkoły (z wyjątkiem dyrektora) nie mogą reprezentowaü szkoły na zewnątrz.

Dyrektor

§ 11.
Organ prowadzący nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z dyrektorem oraz dokonuje
pozostałych czynnoĞci z zakresu stosunku pracy.

§ 12.
Dyrektor kieruje bieĪącą działalnoĞcią szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
a w szczególnoĞci:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz szkoły,
2) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
a) program dydaktyczny szkoły,
b) arkusz organizacji szkoły,
c) preliminarz budĪetowy szkoły, z okreĞleniem wysokoĞci czesnego i innych opłat,
d) okresowe sprawozdania z działalnoĞci szkoły, w tym roczne sprawozdanie
finansowe
e) perspektywiczny plan rozwoju szkoły.
f) regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia
regulaminów wynika z art. 77 i 104 Kodeksu Pracy,
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3) niezwłocznie przekazuje do wiadomoĞci organowi prowadzącemu zalecenia
i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
4) podejmuje decyzje o skreĞleniu słuchacza z listy słuchaczy szkoły na podstawie Rady
Pedagogicznej i po zasiĊgniĊciu opinii Rady Słuchaczy w przypadku raĪącego nie
przestrzegania obowiązków, o których mowa w § 22 ust. 3. Od decyzji dyrektora słuĪy
odwołanie do Opolskiego Kuratora OĞwiaty w Opolu
5) dysponuje Ğrodkami finansowymi szkoły – wielkoĞü i rodzaj zobowiązaĔ prawnych
i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora moĪe byü ograniczona
uchwałą organu prowadzącego,
6) organizuje

przyjmowanie

słuchaczy.

W

tym

zakresie

współpracuje

ze

ĝrodowiskowym Hufcem Pracy w Namysłowie.
7) odpowiada za przestrzeganie preliminarza budĪetowego, właĞciwe zabezpieczenie
mienia szkoły oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
szkolnej,
8) podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniĊĪnych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły oraz stypendiów w ramach zatwierdzonego preliminarza,
9) zapewnia warunki do działalnoĞci innych organów szkoły
10) realizuje uprawnienia i odpowiada za wykonywanie obowiązków nałoĪonych na
kierowników jednostek organizacyjnych przez powszechnie obowiązujące przepisy
11) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli

§ 13.
1. Dyrektor

kieruje zebraniami Rady Pedagogicznej i uczestniczy w zebraniach organu

prowadzącego i Rady Słuchaczy
2. Dyrektor winien byü powiadomiony i ma prawo uczestniczyü we wszystkich zebraniach
ogółu słuchaczy zwoływanych przez organy szkoły.

Rada Pedagogiczna

§ 14.
1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizacjĊ
programu dydaktycznego i podejmującym związane z tym decyzje, a takĪe jest organem
opiniodawczo-doradczym dyrektora.
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2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz
dyrektor.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

§ 15.
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na
wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów szkoły albo organu
prowadzącego.
2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 16.
1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleĪy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły ;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreĞlenia z listy słuchaczy.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególnoĞci:
1) organizacjĊ pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajĊü lekcyjnych i
pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeĔ, nagród i innych wyróĪnieĔ;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajĊü w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajĊü dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuĔczych.
3. Rada opiniuje w szczególnoĞci:
a) program dydaktyczny szkoły,
b) arkusz organizacyjny,
c) plan zajĊü lekcyjnych i pozalekcyjnych,
d) perspektywiczny plan rozwoju szkoły,
e) regulamin szkoły,
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f) podejmuje uchwałĊ w sprawie skreĞlenia z listy. Dyrektor

wydaje decyzjĊ

administracyjną w sprawie skreĞlenia po zasiĊgniĊciu opinii rady słuchaczy.

§ 17.
1. Rada Pedagogiczna dla realizacji swoich zadaĔ moĪe tworzyü komisje i zespoły oraz
okreĞlaü zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji wyznacza dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna w szczególnoĞci moĪe tworzyü zespoły przedmiotowe składające siĊ
z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. Cele
i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmowaü:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treĞci nauczania przedmiotów pokrewnych
a takĪe uzgadnianie opinii w sprawie wyboru programu nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy oraz
sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla nauczycieli odbywających staĪ,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a takĪe
w uzupełnianiu ich wyposaĪenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych (autorskich)
i eksperymentalnych programów nauczania.

Rada Słuchaczy

§ 18.
1. Rada Słuchaczy jest organem reprezentującym społecznoĞü słuchaczy szkoły.
2. Rada Słuchaczy składa siĊ z przedstawicieli roczników (semestrów) wybranych w tajnych
wyborach przez zebrania ogółu słuchaczy poszczególnych roczników (semestrów).
3. Szczegółowe zasady wyboru przedstawicieli roczników (semestrów) do Rady Słuchaczy
oraz tryb pracy Rady Słuchaczy okreĞla jej regulamin.
4. Dyrektor zobowiązany jest do opracowania pierwszego regulaminu Rady Słuchaczy oraz
zwołania zebraĔ słuchaczy poszczególnych roczników (semestrów) w celu wybrania
przedstawicieli do Rady Słuchaczy.
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§ 19.
1. Dyrektor w szczególnoĞci, zobowiązany jest do zasiĊgniĊcia opinii Rady Słuchaczy
w sprawach wymienionych w § 12 pkt 2 lit. a) i e) i § 26.
2. Dyrektor zobowiązany jest do zasiĊgniĊcia opinii Rady Słuchaczy przed podjĊciem decyzji
o skreĞleniu słuchacza z listy słuchaczy szkoły. Termin wydania opinii przez RadĊ
Słuchaczy wynosi 7 dni.
§ 20.
1. Rada Słuchaczy ma prawo organizowania działalnoĞci kulturalnej, sportowej i innej
zgodnie z potrzebami słuchaczy i własnymi moĪliwoĞciami organizacyjnymi.
2. Organizowanie działalnoĞci, o której mowa w ust. 1, wymaga porozumienia z dyrektorem.

ROZDZIAŁ III.
Prawa i obowiązki nauczycieli.

§ 21.
1. Prawa i obowiązki nauczycieli okreĞlają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela
(w zakresie okreĞlonym tą ustawą), statutu i regulaminu szkoły.
2. Nauczyciele w szczególnoĞci mają prawo do:

b) kreowania własnych metod nauczania i wychowania i stosowania ich na warunkach
okreĞlonych w § 2 i § 5 statutu,
c) egzekwowania od słuchaczy sformułowanych przez siebie wymagaĔ, zgodnych
z zasadami, celami i kryteriami, o których mowa w § 16 ust. 1 lit. a.
d) aktywnego współtworzenia wizerunku szkoły,
f) oceny pracy.
3. Do obowiązków nauczycieli naleĪy w szczególnoĞci:
a) zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi na kaĪdym etapie kształcenia,
a) dbałoĞü o jakoĞü pracy dydaktycznej,
b) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
c) udzielanie pomocy w przezwyciĊĪaniu niepowodzeĔ słuchaczy,
d) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,
e) przestrzeganie kultury współĪycia w odniesieniu do członków społecznoĞci
szkolnej oraz poza szkołą,
f) współudziału w formułowaniu programów dydaktycznego szkoły,
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f) co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczĊcia klasyfikacji
semestralnej ustne poinformowanie słuchacza o proponowanych ocenach
(semestralnych lub koĔcoworocznych) z prowadzonego przedmiotu.

ROZDZIAŁ IV.
Prawa i obowiązki słuchaczy.

§ 22.
1. Podstawowym prawem słuchacza jest prawo do nauki w warunkach poszanowania
godnoĞci osobistej oraz własnych przekonaĔ.
2. W szczególnoĞci słuchacz ma prawo do:
a) oddziaływania na Īycie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Słuchaczy,
b) zapoznania siĊ z programem nauczania, jego treĞcią, celem i stawianymi
wymaganiami,
c) jawnej i umotywowanej oceny postĊpów w nauce,
d) ubiegania siĊ o pomoc stypendialną, o ile jest organizowana przez szkołĊ lub
władze Towarzystwa,
e) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez
rocznik (semestr) lub szkołĊ,
f) zgłaszania opiekunom roku (semestru) i organom szkoły wniosków i postulatów
dotyczących szkoły i spraw słuchaczy,
3. Do obowiązków słuchacza w szczególnoĞci naleĪy:
a) udział w zajĊciach dydaktycznych i systematyczne przygotowywanie siĊ do nich,
b) dbałoĞü o dobre imiĊ szkoły oraz poszanowanie jej mienia,
c) przestrzeganie porządku szkolnego,
d) przestrzeganie zasad kultury współĪycia w odniesieniu do członków społecznoĞci
szkolnej.

ROZDZIAŁ V.
Organizacja pracy szkoły.

§ 23.
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1. Szkoła kształci słuchaczy w systemie stacjonarnym, w oddziałach wielozawodowych
niesprofilowanych, w dwuletnim cyklu kształcenia. NaukĊ przedmiotów zawodowych
słuchaczy odbywa siĊ na kursach zgodnych z podstawą programową kształcenia w
poszczególnych zawodach.
2. Słuchacze przez 3 dni w tygodniu uczĊszczają na zajĊcia dydaktyczne, w pozostałe
dniu realizują praktyczną naukĊ zawodu u pracodawcy. Terminy rozpoczynania i
koĔczenia zajĊü dydaktyczno-wychowawczych, przerw Ğwiątecznych i
miĊdzysemestralnych okreĞlają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizacjĊ nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okreĞla arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora, najpóĨniej do 30
kwietnia kaĪdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołĊ.
4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza siĊ w szczególnoĞci liczbĊ pracowników
szkoły łącznie ogólną liczbĊ godzin i zajĊü obowiązkowych a takĪe kół zainteresowaĔ
i innych zajĊü pozalekcyjnych finansowanych ze Ğrodków przydzielonych przez organ
prowadzący szkoły.
5. Podstawową jednostką organizacyjną kaĪdej szkoły jest oddział złoĪony z słuchaczy,
którzy w ciągu danego semestru uczą siĊ wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
okreĞlonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania
i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do
uĪytku szkolnego
§ 24.
1. PrzyjĊcie słuchacza do szkoły nastĊpuje po przedstawieniu Ğwiadectwa ukoĔczenia
gimnazjum, zaĞwiadczenia lekarskiego o nieposiadaniu przeciwwskazaĔ do wykonywania
zawodu oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i po podpisaniu przez słuchacza
oĞwiadczenia dotyczącego zapoznania siĊ z niniejszym statutem.
2. Słuchaczem szkoły moĪe zostaü osoba, która przedłoĪy Ğwiadectwo ukoĔczenia szkoły
gimnazjalnej.
3. Słuchaczem szkoły staje siĊ osoba, która złoĪy sekretariacie szkoły druk „Deklaracji
Zgody” miĊdzy pracodawcą a słuchaczem dotyczącej nauki w wybranym zawodzie. Do
10 wrzeĞnia słuchacz ma obowiązek dostarczyü formalną umowĊ o pracĊ – naukĊ zawodu,
którą realizuje od 1 wrzeĞnia roku, w którym podjął naukĊ w szkole.
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4. Dla przeprowadzenia czynnoĞci, o których mowa w ust. 1 i 3, dyrektor moĪe powołaü
komisjĊ.
5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej okreĞla dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym.
§ 25.
1. OrganizacjĊ stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajĊü dydaktycznych
okreĞla tygodniowy rozkład zajĊü ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza
organizacyjnego z uwzglĊdnieniem realizacji nauki zawodu, moĪliwoĞci słuchaczy, zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Dyrektor powierza kaĪdy rocznik (semestr) opiece jednemu z nauczycieli.

§ 26.
Szczegółową organizacjĊ pracy szkoły okreĞla jej regulamin, opracowany przez dyrektora
i zatwierdzony przez organ prowadzący. Regulamin szkoły okreĞla w szczególnoĞci:
a) czas trwania zajĊü dydaktycznych i przerw Ğródlekcyjnych,
b) zasady kultury współĪycia i porządku szkolnego,
c) zasady korzystania z pomieszczeĔ szkoły.

ROZDZIAŁ VI
Wewnątrzszkolne ocenianie

§ 27
1. Przyjmuje siĊ skalĊ ocen bieĪących i klasyfikacyjnych semestralnych zgodną ze skalą ocen
klasyfikacyjnych rocznych (semestralnych) podaną w Rozporządzeniu MENiS z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562) tj. wyraĪaną w stopniach: celujący – 6, bardzo dobry – 5,
dobry – 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, niedostateczny – 1.
Dla wiĊkszego zróĪnicowania skali ocen, przy wystĊpowaniu ocen bieĪących dopuszcza siĊ
stawianie znaków +, - . W dokumentacji przebiegu nauczania oceny muszą byü wpisywane
w pełnym brzemieniu.
§ 28
1. Ustala siĊ nastĊpujące ogólne kryteria stopni:
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a)

stopieĔ celujący - wiedza i umiejĊtnoĞci słuchacza znacznie wykraczają poza program

nauczania; słuchacz potrafi biegle stosowaü wiadomoĞci przy rozwiązywaniu problemów
zarówno teoretycznych jak i praktycznych, proponuje nowe, nietypowe rozwiązania, przy
czym samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
b)

stopieĔ bardzo dobry – słuchacz wykazuje opanowanie wiedzy i umiejĊtnoĞci

okreĞlonych programem nauczania, pracuje nad coraz sprawniejszym wykorzystaniem
przyswojonej wiedzy, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne okreĞlone
w programie nauczania;
c)

stopieĔ dobry – słuchacz cały czas pracuje, by spełniü wymogi edukacyjne, mimo

pewnych braków w wiadomoĞciach, potrafi poprawnie zastosowaü zdobytą wiedzĊ do
rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, widoczne są osiągniĊcia
i samodzielnoĞü w dąĪeniu do sprostania wymogom;
d)

stopieĔ dostateczny – słuchacz opanował podstawowe wiadomoĞci, pracuje nad

doskonaleniem swych umiejĊtnoĞci

i potrafi rozwiązaü typowe problemy teoretyczne

i praktyczne;
e)

stopieĔ dopuszczający – w wiadomoĞciach słuchacza jest wiele braków, ale słuchacz

czyni małe postĊpy, intensywnie pracuje nad doskonaleniem swych umiejĊtnoĞci, rozwiązuje
typowe problemy o niewielkim stopniu trudnoĞci;
f)

stopieĔ niedostateczny – słuchacz nie wykazuje zainteresowania zajĊciami

edukacyjnymi, braki w wiadomoĞciach są tak duĪe, Īe uniemoĪliwiają dalsze kształcenie siĊ;
słuchacz niewiele robi, by te braki wyeliminowaü.
2. Szczegółowe kryteria oceniania wypracowują zespoły przedmiotowe.

§ 29
W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia siĊ.

§ 30
1. W szkole oceny klasyfikacyjne z zajĊü edukacyjnych ustala siĊ po kaĪdym semestrze.
2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajĊü edukacyjnych stanowią podstawĊ do
promowania słuchacza na semestr programowo wyĪszy lub ukoĔczenia przez niego szkoły.
3. Słuchacz jest promowany po kaĪdym semestrze.
§ 31
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1. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych słuchacze informowani są przez nauczycieli
na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W dzienniku
lekcyjnym dokonuje siĊ stosownego zapisu.

2. Nauczyciel uczący danego przedmiotu informuje słuchacza przynajmniej na miesiąc przed
konferencją klasyfikacyjną zagroĪeniu wystawienia niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej .
Informacje winny byü przekazane w bezpoĞredniej rozmowie z

słuchaczem, a fakt ten

powinien byü potwierdzony przez słuchacza.

§ 32
1.Słuchacz

nieklasyfikowany moĪe przystąpiü do egzaminu klasyfikacyjnego w

nastĊpujących przypadkach:
a) wszystkie nieobecnoĞci są usprawiedliwione,
b) nieobecnoĞci nie są usprawiedliwione, ale na proĞbĊ słuchacza ( rodziców prawnych
opiekunów) Rada Pedagogiczna wyraziła zgodĊ na taki egzamin.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z słuchaczem
(rodzicami słuchacza ,prawnymi opiekunami).
3. Termin ten winien byü wyznaczony nie póĨniej niĪ termin zakoĔczenia semestru, w
którym słuchacz był niesklasyfikowany.
4.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora, w składzie:
a) nauczyciel danych zajĊü edukacyjnych ,
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajĊcia edukacyjne – ustalony przez
dyrektora szkoły.
5. Egzamin przeprowadza siĊ w formie pisemnej i ustnej.
6.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza siĊ protokół zawierający
w szczególnoĞci:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (üwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza siĊ pisemne prace słuchacza i zwiĊzłą informacjĊ o ustnych
odpowiedziach słuchacza.
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
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§ 33
1. Słuchacz ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeĪeli jego zdaniem lub
zdaniem rodziców słuchacza pozytywna ocena semestralna, ustalona przez nauczyciela, jest
zaniĪona.
2. Egzamin taki przeprowadza siĊ na pisemną proĞbĊ słuchacza ( rodziców, prawnych
opiekunów ) zgłoszoną do dyrektora szkoły.
3. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przed klasyfikacyjnym
zebraniem Rady Pedagogicznej.
4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor szkoły powołuje komisjĊ w
składzie:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący zajĊcia edukacyjne lub inny nauczyciel takich samych zajĊü
edukacyjnych – jako egzaminator,
c) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajĊü edukacyjnych – jako członek komisji.
5. Ocena ustalona przez tĊ komisjĊ jest ostateczna.
6. Dwie czĊĞci – pisemna i ustna – obowiązują tylko w przypadku egzaminów z jĊzyka
polskiego, jĊzyka obcego i matematyki. Pozostałe egzaminy mają tylko formĊ ustną.
7. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który jest dołączony do
arkusza ocen słuchacza.

§ 34
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych moĪe zdawaü egzamin poprawkowy w przypadku
uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych
zajĊü edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po kaĪdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajĊcia edukacyjne po
zakoĔczeniu semestru jesiennego w terminie do koĔca lutego i po zakoĔczeniu semestru
wiosennego w terminie do dnia 15 wrzeĞnia.
4. Egzamin poprawkowy z jĊzyka polskiego, jĊzyka obcego i matematyki składa siĊ z czĊĞci
pisemnej i czĊĞci ustnej. Z pozostałych zajĊü edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje siĊ w
formie ustnej.
5. Do egzaminów poprawkowych stosuje siĊ odpowiednio postanowienia § 32 ust.4, 6, 7.

§ 35
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1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty
przerwania nauki zalicza siĊ te obowiązkowe zajĊcia edukacyjne, z których uzyskał
poprzednio semestralną ocenĊ klasyfikacyjną wyĪszą od oceny niedostatecznej, i zwalnia
siĊ go z obowiązku uczĊszczania na te zajĊcia.

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa § 35 ust.1 w dokumentacji przebiegu nauczania
wpisuje siĊ „zwolniony z obowiązku uczĊszczania na zajĊcia” oraz podstawĊ prawną
zwolnienia
§ 36

Słuchacz koĔczy szkołĊ jeĪeli w wyniku klasyfikacji koĔcowej, na którą składają siĊ
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajĊü edukacyjnych uzyskane
w

semestrze

programowo

najwyĪszym

oraz

semestralne

oceny

klasyfikacyjne

z obowiązkowych zajĊü edukacyjnych, których realizacja zakoĔczyła siĊ w semestrach
programowo niĪszych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyĪsze od oceny
niedostatecznej.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia koĔcowe.
§ 37
1. Statut szkoły moĪe byü zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej
3. ZasiĊganie opinii, o której mowa w ust. 2, nie jest konieczne jeĞli zmiana statutu wynika
z obowiązku dostosowania jego treĞci do przepisów wyĪszego rzĊdu.

§ 38
1. Regulaminy organów szkoły winny byü uchwalone najpóĨniej w ciągu 30 dni od ich
powołania.
2. Zmiana regulaminu organu szkoły uchwalana jest przez ten organ.

§ 39.
DokumentacjĊ przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje siĊ organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie 1 miesiąca od dnia zakoĔczenia likwidacji.
Po zakoĔczeniu likwidacji, wpis do ewidencji ulega wykreĞleniu.
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§ 40.
1. Obowiązkiem dyrektora jest zapoznanie słuchaczy, za pisemnym potwierdzeniem
w formie oĞwiadczenia, ze statutem szkoły, w tym z regulaminem szkoły. Zmiany
dotyczące powyĪszych spraw są kaĪdorazowo ogłaszane na szkolnej tablicy ogłoszeĔ.
2. Statut i regulamin szkoły winny byü stale dostĊpne dla wszystkich zainteresowanych.

§ 41.
Szkoła prowadzi dokumentacjĊ przebiegu nauczania:
1. KsiĊgi: uczniów, ewidencji uczniów, absolwentów, arkuszy ocen, protokołów Rady
Pedagogicznej
2. Dzienniki
3. Protokoły, sprawozdania, ewidencje, zestawienia i raporty,
4. Plany, programy
5. Dokumentacja dotycząca nadzoru pedagogicznego
6. KsiĊga kontroli wewnĊtrznej
§42.
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa.
Statut wchodzi w Īycie z dniem 01 wrzeĞnia 2010 r.

.............................................................
(pieczĊü i podpis Prezesa STO)

16







 
ϰͬϭϬ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǌĚŶŝĂϴǁƌǌĞƑŶŝĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƵƚǁŽƌǌĞŶŝĂĞƐƉŽųƵ^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƌŽƐųǇĐŚ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ
KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁEĂŵǇƐųŽǁŝĞ



          
 !"ϬĂƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϳǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϭƌ͘ŽƐǇƐƚĞŵŝĞŽƑǁŝĂƚǇ
;ǌ͘h͘ǌϮϬϬϰƌ͘EƌϮϱϲ͕ƉŽǌ͘ϮϱϳϮ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ

ϭ͘ dǁŽƌǌǇ Ɛŝħ ĞƐƉſų ^ǌŬſų ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ǁ
EĂŵǇƐųŽǁŝĞ͕ǌǁĂŶǇĚĂůĞũͣĞƐƉŽųĞŵ͕͟ǁƐŬųĂĚŬƚſƌĞŐŽǁĐŚŽĚǌŝ͗
ϭͿ ^ƉŽųĞĐǌŶĂ ĂƐĂĚŶŝĐǌĂ ^ǌŬŽųĂ ĂǁŽĚŽǁĂ ĚůĂ ŽƌŽƐųǇĐŚ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ
KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁEĂŵǇƐųŽǁŝĞ͖
ϮͿ ^ƉŽųĞĐǌŶĞ 'ŝŵŶĂǌũƵŵ ĚůĂ ŽƌŽƐųǇĐŚ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ǁ
EĂŵǇƐųŽǁŝĞ͘
Ϯ͘ ^ŝĞĚǌŝďČ ǌĞƐƉŽųƵ ũĞƐƚ ŵŝĂƐƚŽ EĂŵǇƐųſǁ͘ ĚƌĞƐ ĞƐƉŽųƵ͗ Ƶů͘ WƵųĂƐŬŝĞŐŽ ϯď͕ ϰϲͲϭϬϬ
EĂŵǇƐųſǁ͘
ϯ͘ĞƐƉŽųĞŵŬŝĞƌƵũĞĚǇƌĞŬƚŽƌ͕ŬƚſƌǇũĞƐƚũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞĚǇƌĞŬƚŽƌĞŵƐǌŬſųǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǁƐŬųĂĚ
ĞƐƉŽųƵ͘
ϰ͘ ĞƐƉſų ũĞƐƚ ƉƌĂĐŽĚĂǁĐČ ĚůĂ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ ƐǌŬſų ǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǁ ũĞŐŽ ƐŬųĂĚ ǁ ƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵ
Ăƌƚ͘ϯ<ŽĚĞŬƐƵWƌĂĐǇ͘
ϱ͘ ĞƐƉſų ƉƌŽǁĂĚǌŝĚůĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ ƐǌŬſų ǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǁ ũĞŐŽ ƐŬųĂĚ ǁƐƉſůŶČ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũħ ŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌŬħĨŝŶĂŶƐŽǁČ͕ǌƚǇŵǏĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇƐǌŬſųƐČŬƐŝħŐŽǁŽǁǇŽĚƌħďŶŝŽŶĞ͘
ϲ͘^ǌŬŽųǇǁĐŚŽĚǌČĐĞǁƐŬųĂĚĞƐƉŽųƵĚǌŝĂųĂũČǁŽƉĂƌĐŝƵŽŽĚƌħďŶĞƐƚĂƚƵƚǇ͘
ϳ͘ĞƐƉſųĚǌŝĂųĂǁŽƉĂƌĐŝƵŽŶŝŶŝĞũƐǌČƵĐŚǁĂųħŽƌĂǌƵĐŚǁĂųǇǁųĂĚǌ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ
KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͘
8. Powierza si prowadzenie Zespołu z upowanienia Zarzdu Głównego Kołu Terenowemu
Nr 235 STO w Namysłowie.
ΑϮ

hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘
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ϲͬϭϬ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǌĚŶŝĂϮϵǁƌǌĞƑŶŝĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂ^ƌĞďƌŶĞũKĚǌŶĂŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
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ϳͬϭϬ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǌĚŶŝĂϱƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂ^ƌĞďƌŶĞũKĚǌŶĂŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
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Uchwała nr 1109/10
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
z dnia 16 paĨdziernika 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia preliminarza budĪetowego
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
na okres od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r.

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego działając na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 7
statutu STO postanawia, co nastĊpuje:
§1
Zatwierdza siĊ preliminarz budĪetowy Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego na
okres od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia z mocą obowiązującą od dnia 1 wrzeĞnia 2010 r.
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ͬϭϬ

ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŝŵƉƌĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
ƉƌǌĞǌ<ŽųĂŝ^ǌŬŽųǇ^dKǁƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵϮϬϭϬͬϮϬϭϭ




        ũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϳŝ

ƉŬƚϭϱƐƚĂƚƵƚƵ^dKƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗

Αϭ
ϭ͘ WƌǌǇǌŶĂũĞ Ɛŝħ ǌ ďƵĚǏĞƚƵ ^dK ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ ĚŽ ŝŵƉƌĞǌ ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚ ƉƌǌĞǌ<ŽųĂ ŝ ^ǌŬŽųǇ
^dKǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝĂĐŚŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁǌĂųČĐǌŶŝŬƵĚŽŶŝŶŝĞũƐǌĞũƵĐŚǁĂųǇ͘
Ϯ͘ ŽďŽǁŝČǌƵũĞƐŝħ<ŽųĂŝƐǌŬŽųǇ͕ŬƚſƌĞŽƚƌǌǇŵĂųǇĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ͕ŽŬƚſƌǇŵŵŽǁĂǁƵƐƚ͘ϭ͕ĚŽ
ƵǏǇǁĂŶŝĂ ǌŶĂŬƵ ƐųŽǁŶŽ ŐƌĂĨŝĐǌŶĞŐŽ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ŽƌĂǌ ĚŽ
ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĂ ŬƌſƚŬŝĞŐŽ ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ ǌ ƉƌǌĞďŝĞŐƵ ŝŵƉƌĞǌǇ ǁƌĂǌ ǌĞ ǌĚũħĐŝĂŵŝ ĐĞůĞŵ
ǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ͘
ϯ͘ tĂƌƵŶŬŝĞŵǁǇƉųĂƚǇĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͕ŽŬƚſƌǇŵŵŽǁĂǁƵƐƚ͘ϭ͕ũĞƐƚďŝĞǏČĐĞƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĞŶĂ
ƌǌĞĐǌ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK ŽƉųĂƚ ǌ ƚǇƚƵųƵ ŶĂůĞǏŶĞũ ĐǌħƑĐŝ ƐŬųĂĚŬŝ ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞũ ŽƌĂǌ
ŽĚƉŝƐſǁŽĚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĐǌĞƐŶĞŐŽ͘

ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘






DŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞĂǁŽĚǇ
WųǇǁĂĐŬŝĞ

ǌŝĞŷƑǁ͘BƵĐũŝ

ϳ͘ yyͲůĞĐŝĞƐǌŬŽųǇ
KďĐŚŽĚǇyyůĞĐŝĂƐǌŬŽųǇǁ
ƚǇŵƌĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽũĞŬƚƵͣ^dK
ƉŽŵǇƐųſǁĚůĂ<ĂƚŽǁŝĐ͟
ϴ͘
yWŽǁŝĂƚŽǁǇ<ŽŶŬƵƌƐ
'ĞŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇ

ϲ͘

ϱ͘

ŬǁŝĞĐŝĞŷϮϬϭϭƌ͘

ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚEƌϭ^dK
<ŽųŽďƌǌĞŐ͕Ƶů͘:ĞĚŶŽƑĐŝEĂƌŽĚŽǁĞũϱϴ


1

ϭϭͲϭϱƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘


ϭϮŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϭϭƌ͘
WųǇǁĂůŶŝĂ'ĚĂŷƐŬͲŚĞųŵ

ϭϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϭϬƌ͘

ůŝƐƚŽƉĂĚϮϬϭϬƌ͘

ŽĚϭϱĚŽϭϳŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϭϭƌ͘

/ĞƚĂƉŵĂƌǌĞĐϮϬϭϭƌ͘
ƉſųĨŝŶĂųŬǁŝĞĐŝĞŷϮϬϭϭƌ͘
&ŝŶĂųŵĂũϮϬϬϭϭƌ͘

ϭϬŐƌƵĚŶŝĂϮϬϭϬƌ͘


dZD/E
D/:^

/ĞƐƉſųKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐǇĐŚ^ǌŬſų
^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝŵ͘^ƚ͘<ŽŶĂƌƐŬŝĞŐŽ^dK
<ĂƚŽǁŝĐĞ͕Ƶů͘DŝŬŽųŽǁƐŬĂϮϲ

/ĞƐƉſų^ǌŬſų^dK
'ĚĂŷƐŬ͕Ƶů͘WŽůĂŶŬŝϭϭ

ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ^dK
ǌųƵĐŚſǁ͕Ƶů͘:ĂŶĂ///^ŽďŝĞƐŬŝĞŐŽϳ

ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚEƌϭ^dK
ǌħƐƚŽĐŚŽǁĂ͕
Ƶů͘ƌǌĞǍŶŝĐŬĂϱϵ

ϰ͘ /y<ŽŶŬƵƌƐKƌƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇŽ
ƉƵĐŚĂƌͣ<ƌſůĞǁŶǇ
KƌƚŽŐƌĂĨŬŝ͟

ĞƐƉſų^ǌŬſů^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ^dK
ǇƚŽŵ͕Ƶů͘^ŬƌĂũŶĂϭϰĂ

ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ^dK
ƵŐƵƐƚſǁ͕Ƶů͘ĂƌǌĞĐǌĞϭϳ

KZ'E/dKZ

^<dŶƌϳϲ^dK
ŝĞĐŚĂŶſǁ͕Ƶů͘tǇƐƉŝĂŷƐŬŝĞŐŽϭϭ

DŝħĚǌǇƐǌŬŽůŶǇŬŽŶŬƵƌƐ
ũħǌǇŬĂĂŶŐŝĞůƐŬŝĞŐŽ
ŚĂŵƉŝŽŶŽĨŶŐůŝƐŚ
;ĚůĂƵĐǌŶŝſǁŬůĂƐϲ^WͿ

DŝħĚǌǇƐǌŬŽůŶǇ<ŽŶŬƵƌƐ
ZĞĐǇƚĂƚŽƌƐŬŝͣ'ǁŝĂǌĚŬŽǁĞ
,ĂƌĐĞ͟

Et/DWZz

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱϬϬ͕ϬϬ

<ŽƐǌƚ
ŝŵƉƌĞǌǇ

ůŽŬĂůŶǇ

ƐǌŬŽůŶǇ
ůŽŬĂůŶǇ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ


ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ƉŽǁŝĂƚŽǁǇ

ϮϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϰϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ ϭϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ůŽŬĂůŶǇ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

^/%'

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϭĚŽƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭϭϬͬϭϬ'^dKǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŝŵƉƌĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ<ŽųĂŝ^ǌŬŽųǇ^dK
ǁƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵϮϬϭϬͬϮϬϭϭ

KŐſůŶŽƉŽůƐŬŝĞĂǁŽĚǇ
WųǇǁĂĐŬŝĞ^ǌŬſų^dK

ϯ͘

Ϯ͘

ϭ͘

>Ɖ͘

^ƉŽųĞĐǌŶĞdŽǁĂƌǌǇƐƚǁŽKƑǁŝĂƚŽǁĞ
Ƶů͘EŽǁǇ_ǁŝĂƚϯϵ
ϬϬͲϬϮϵtĂƌƐǌĂǁĂ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ


Ϭ͕ϬϬ


ϱϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ
ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ
ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ

DŝħĚǌǇƐǌŬŽůŶǇ<ŽŶŬƵƌƐ
WŽĞǌũŝŶŐůŽƐĂƐŬŝĞũ

Et/DWZz

ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŶƌϱ^dK
<ƌĂŬſǁ͕Ƶů͘<ƵƌĐǌĂďĂϱ

<ŽŶŐƌĞƐ^ĂŵŽƌǌČĚſǁ^ǌŬſų
^dKƉŽĚŚĂƐųĞŵ
ͣŽƐƚƌǌĞŐĂũƌĞĂŐƵũ͕ǌĂųĂƚǁ͟

ϭϰ͘ ,ĂůŽǁĞDŝƐƚƌǌŽƐƚǁĂWŽůƐŬŝ
ǁWŝųĐĞEŽǏŶĞũ^ǌŬſų
WŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ

ϭϱ͘ ,ĂůŽǁĞDŝƐƚƌǌŽƐƚǁĂWŽůƐŬŝ
ǁWŝųĐĞEŽǏŶĞũ^ǌŬſų
WŽŶĂĚŐŝŵŶĂǌũĂůŶǇĐŚ


ϭϯ͘

ŬǁŝĞĐŝĞŷϮϬϭϭƌ͘

ĞƐƉſů^ǌŬſų^dK
ZĂĐŝČǏ͕Ƶů͘WųŽĐŬĂϮϴ

2

ŵĂƌǌĞĐϮϬϭϭƌ͘

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ϮϱŵĂƌĐĂϮϬϭϭƌ͘
ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ
^W<ƌĂŬſǁ͕Ƶů͘<ƌŽǁŽĚĞƌƐŬĂϴ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ϵ͕ϭϬ͕ϭϲŵĂũĂϮϬϭϭƌ͘
dĞĂƚƌ>ƵĚŽǁǇǁ<ƌĂŬŽǁŝĞ

ĞƐƉſů^ǌŬſų^dK
ZĂĐŝČǏ͕Ƶů͘WųŽĐŬĂϮϴ

^ĂŵŽƌǌČĚƐǌŬŽůŶǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ^ǌŬŽųǇ
WŽĚƐƚĂǁŽǁĞũŶƌϰ^dK
<ƌĂŬſǁ͕Ƶů͘^ƚƌĂĚŽŵƐŬĂϭϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬϬϬ͕ϬϬ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚ
ŽǁǇ

ŽĚϮĚŽϮϬŵĂũĂϮϬϭϭƌ͘

ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰϱϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϬϬ͕ϬϬ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ůŽŬĂůŶǇ

ϭϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ
ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ
ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ

ŽĚϭϳǁƌǌĞƑŶŝĂϮϬϭϬƌ͘ĚŽϭϭ
ůŝƐƚŽƉĂĚĂϮϬϭϬƌ͘

ŐƌƵĚǌŝĞŷϮϬϭϬƌ͘

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϭĚŽƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭϭϬͬϭϬ'^dKǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŝŵƉƌĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ<ŽųĂŝ^ǌŬŽųǇ^dK
ǁƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵϮϬϭϬͬϮϬϭϭ
<ŽƐǌƚ
dZD/E
^/%'
KZ'E/dKZ
ŝŵƉƌĞǌǇ
D/:^

ϭϬ͘ KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŝ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝŵƉƌĞǌǇǌ
ŽŬĂǌũŝ
ĞƐƉſų^ǌŬſů^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŶƌϯ^dK
//tŽũŶǇ_ǁŝĂƚŽǁĞũ
<ƌĂŬſǁ͕KƐ͘ǇǁŝǌũŽŶƵϯϬϯŶƌϯϱ
ŵ͘ŝŶŶǇŵŝ͘///DŝħĚǌǇƐǌŬŽůŶǇ
<ŽŶŬƵƌƐƌĞĐǇƚĂƚŽƌƐŬŝ͕
<ŽŶŬƵƌƐ,ŝƐƚŽƌǇĐǌŶǇ
ϭϭ͘ KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŝƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĐǇŬůƵ ĞƐƉſų^ǌŬſů^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŶƌϯ^dK
ĚǌŝĂųĂŷǌŽŬĂǌũŝϲϱƌŽĐǌŶŝĐǇ
<ƌĂŬſǁ͕
ǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĂ//tŽũŶǇ_ǁŝĂƚŽǁĞũ
ͣDǇĚůĂWŽŬŽũƵ͟s///ĞĚǇĐũĂ KƐ͘ǇǁŝǌũŽŶƵϯϬϯŶƌϯϱ
ϭϮ͘
^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϳ^dKŝ
ys/WƌǌĞŐůČĚdĞĂƚƌſǁ^ǌŬſų
^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵŶƌϴ^dK
EŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ<ƌĂŬŽǁĂ
<ƌĂŬſǁ͕Ƶů͘^ƚ͘ǌĞ^ŬĂůďŵŝĞƌǌĂϳ

ϵ͘

>Ɖ͘

^ƉŽųĞĐǌŶĞdŽǁĂƌǌǇƐƚǁŽKƑǁŝĂƚŽǁĞ
Ƶů͘EŽǁǇ_ǁŝĂƚϯϵ
ϬϬͲϬϮϵtĂƌƐǌĂǁĂ

Ϯϯ͘

ϮϮ͘

Ϯϭ͘

ϮϬ͘

ϭϵ͘

ϭϴ͘

ϭϳ͘

ϭϲ͘

>Ɖ͘

ZǌƵđ<ŽƐƚŬČ

ZǌƵđ<ŽƐƚŬČ

3

ŽĚϰĚŽϱĐǌĞƌǁĐĂϮϬϭϭƌ͘

ŽĚϱĚŽϲůƵƚĞŐŽϮϬϭϭƌ͘
^ƉŽųĞĐǌŶĞ>ŝĐĞƵŵKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐĞŶƌ
ŽĚϭϲĚŽϭϳŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϭϭƌ͘
ϯ^dKtĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ŝĂųŽƐƚŽĐŬĂϰ

ŽĚϮϯĚŽϮϰƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ
^ƉŽųĞĐǌŶĞ>ŝĐĞƵŵKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐĞŶƌ
ϮϬϭϬƌ͘
ϯ^dKtĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ŝĂųŽƐƚŽĐŬĂϰ
ŽĚϰĚŽϱŐƌƵĚŶŝĂϮϬϭϬƌ͘

ƐƚǇĐǌĞŷϮϬϭϭƌ͘

ŽƌƌŝĚĂ<ŽŶŬƵƌƐ
ŽƌƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇĚůĂ
ŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚŬů͘ϭͲϯ

ĞƐƉſų^ǌŬſųKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐǇĐŚ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ^ǌŬŽųǇWŽĚƐƚĂǁŽǁĞũEƌϭϰŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ'ŝŵŶĂǌũƵŵEƌϰ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ĂĐŚŵĂĐŬĂϯ

ϭϮŵĂƌĐĂϮϬϭϭƌ͘
^^WŶƌϯϬ͕^'Ŷƌϱ^dK

ŽĚϭĚŽϯŵĂũĂϮϬϭϭƌ͘

ŽĚϴĚŽϭϯůƵƚĞŐŽϮϬϭϭƌ͘



ϮϵŵĂũĂϮϬϭϭƌ͘


ƐƚǇĐǌĞŷϮϬϭϭƌ͘


^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϯϬ
^dK͕^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵŶƌϱ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ƐƚƌŽŶĂƵƚſǁϭϭ

^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂDƵǌǇĐǌŶĂ/ƐƚŽƉ͘^dK
dǇŵďĂƌŬ͕dǇŵďĂƌŬϮϰϵ

^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂDƵǌǇĐǌŶĂ/ƐƚŽƉ͘^dK
dǇŵďĂƌŬ͕dǇŵďĂƌŬϮϰ

^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂ^dK
^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵ^dK
^ƚĂƌĂĐŚŽǁŝĐĞ͕Ƶů͘tŽũƐŬĂWŽůƐŬŝĞŐŽϳĂ

^ǌŬŽůŶǇ
ůŽŬĂůŶǇ

^ǌŬŽůŶǇ
ůŽŬĂůŶǇ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ϯϲϬϬ͕ϬϬ

ϮϰϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϭĚŽƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭϭϬͬϭϬ'^dKǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŝŵƉƌĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ<ŽųĂŝ^ǌŬŽųǇ^dK
ǁƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵϮϬϭϬͬϮϬϭϭ
<ŽƐǌƚ
dZD/E
^/%'
KZ'E/dKZ
ŝŵƉƌĞǌǇ
D/:^

ĞƐƉſų^ǌŬſųKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐǇĐŚ
ŽƌƌŝĚĂ<ŽŶŬƵƌƐ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ^ǌŬŽųǇWŽĚƐƚĂǁŽǁĞũEƌϭϰŝ
ŽƌƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇĚůĂƵĐǌŶŝſǁŬů͘
^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ'ŝŵŶĂǌũƵŵEƌϰ^dK
ϰͲϲŝŐŝŵŶĂǌũƵŵ
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ĂĐŚŵĂĐŬĂϯ

dŚĞDĂƌĐŚ,ĂƌĞ

ͣ_ǁŝħƚĂDĂũŽǁĞͲĂ
ŵƵǌǇŬĂ͟

<ŽŶĨƌŽŶƚĂĐũĞŝŬƵƌƐ
ǌĞƐƉŽųſǁ<ĂŵĞƌĂůŶǇĐŚ

,,KŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ<ŽŶŬƵƌƐ
BĂŵŝŐųŽǁǇ

Et/DWZz

^ƉŽųĞĐǌŶĞdŽǁĂƌǌǇƐƚǁŽKƑǁŝĂƚŽǁĞ
Ƶů͘EŽǁǇ_ǁŝĂƚϯϵ
ϬϬͲϬϮϵtĂƌƐǌĂǁĂ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ
ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ
ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ

Et/DWZz

ϯϭ͘

ϯϬ͘

Ϯϵ͘

Ϯϴ͘

Ϯϳ͘

ĐǌĞƌǁŝĞĐϮϬϭϭƌ͘
tĂƌƐǌĂǁĂ

ŵĂũϮϬϭϭƌ͘;ϰĚŶŝͿ

^<dŶƌϱϮ^dK^ƉŽųĞĐǌŶĂ>ŝĐĞƵŵ
KŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐĞ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘<ĂƌŵĞůŝĐŬĂϮϲ


ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŶƌϯ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘EŽǁŽǁŝĞũƐŬĂϱ

ϭϳ/ŐƌǌǇƐŬĂDĂƚĞŵĂƚǇĐǌŶĞ
^ǌŬſųEŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

ZĂũĚŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶǇ<ƵƌŝĞƌĞŵ
ƉƌǌĞǌtĂƌƐǌĂǁħ

ŝĞŐŝWƌǌĞųĂũŽǁĞŝ
^ǌƚĂĨĞƚŽǁĞ;WŽǁƐŝŶ
tĂƌƐǌĂǁĂͿ

<ŽŶŬƵƌƐ&ŽƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇ
ͣŝĞŬĂǁĂ&ŝǌǇŬĂ͟

^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϮϲ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘WƵųĂǁƐŬĂϵϳď

^<dEƌϮϭ^dK͕ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ
Eƌϭ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘WŽůŝŶĞǌǇũƐŬĂϭϬĂ

h<^:ĞĚǇŶŬĂ
^<dEƌϮϭ^dK͕ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ
Eƌϭ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘WŽůŝŶĞǌǇũƐŬĂϭϬĂ

^<dEƌϮϭ^dK͕ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ
Eƌϭ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘WŽůŝŶĞǌǇũƐŬĂϭϬĂ

4

ϵŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϭϭƌ͘


ĐǌĞƌǁŝĞĐϮϬϭϭƌ͘

ĐǌĞƌǁŝĞĐϮϬϭϭƌ͘


ŬǁŝĞĐŝĞŷͬŵĂũϮϬϭϭƌ͘


ŽĚϮϮĚŽϮϯŵĂƌĐĂϮϬϭϭƌ͘

ůŝƐƚŽƉĂĚϮϬϭϬƌ͘
^^WŶƌϮ^dK
^'Ŷƌϯϯϯ^dK

^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵŶƌϯϯϯ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ǌŝĂƚǁǇϲ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ůŽŬĂůŶǇ͕
ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ůŽŬĂůŶǇ͕
ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚ
ŽǁǇ

ůŽŬĂůŶǇ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ

ϳϰϬϬ͕ϬϬ

ϵϬϬϬ͕Ϭ

ϲϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϬϬ͕ϬϬ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϭĚŽƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭϭϬͬϭϬ'^dKǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŝŵƉƌĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ<ŽųĂŝ^ǌŬŽųǇ^dK
ǁƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵϮϬϭϬͬϮϬϭϭ
<ŽƐǌƚ
dZD/E
^/%'
KZ'E/dKZ
ŝŵƉƌĞǌǇ
D/:^

^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞ<ŽųŽdĞƌĞŶŽǁĞEƌϭϲϮ
ĂǁŽĚǇǁWųǇǁĂŶŝƵ^ǌŬſų
^dK
WŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŝ'ŝŵŶĂǌũƵŵ
^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂEƌϭϬŝ
ŽƉƵĐŚĂƌǇƌĞŬƚŽƌĂ^ǌŬŽųǇ
^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵEƌϮϳ^dK
^^WEƌϭϬŝ^'EƌϮϳ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘KƐƚƌŽďƌĂŵƐŬĂϳϮ

͞KĚǇƐĞũĂhŵǇƐųƵ͟

Ϯϰ͘ -ƌƵǏǇŶŽǁĞ^ǌĂĐŚŽǁĞ
DŝƐƚƌǌŽƐƚǁĂWŽůƐŬŝ
EŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ^ǌŬſų
WŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŝ
'ŝŵŶĂǌũĂůŶǇĐŚ
Ϯϱ͘ /stĂƌƐǌĂǁƐŬŝ&ĞƐƚŝǁĂů
dǁſƌĐǌŽƑĐŝŝtŝĞĚǌǇŝŵ͘
>ĞŽŶĂƌĚĂdǇƌŵĂŶĚĂ
dƌǇŵĂŶĚŝĂĚĂϮϬϭϭ
Ϯϲ͘

>Ɖ͘

^ƉŽųĞĐǌŶĞdŽǁĂƌǌǇƐƚǁŽKƑǁŝĂƚŽǁĞ
Ƶů͘EŽǁǇ_ǁŝĂƚϯϵ
ϬϬͲϬϮϵtĂƌƐǌĂǁĂ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ


ϭϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϴϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ
ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ
ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ



ϯϱ͘

ϯϰ͘

ϯϯ͘

ϯϮ͘



>Ɖ͘

ĞƐƉſų^ǌŬſųKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐǇĐŚ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘dŽƌƵŷƐŬĂϮϯ

^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞ<ŽųŽdĞƌĞŶŽǁĞ
ŶƌϲϳdKĂŬŽƉĂŶĞ͕Ƶů͘WĂƌƚǇǌĂŶƚſǁϵ

^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϭ
<ŽŶŬƵƌƐWŝŽƐĞŶŬŝŶŐŝĞůƐŬŝĞũ
^dK
ͣ^ŝŶŐŝŶŐŝƐ&ƵŶ͟
ŝĞůŽŶĂ'ſƌĂ͕Ƶů͘tųĂĚǇƐųĂǁĂ/sϭ

ys/ŝŵŽǁĞ/ŐƌǌǇƐŬĂ^ǌŬſų
EŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

5

ϮϰůŝƐƚŽƉĂĚĂϮϬϭϬƌ͘


ϮϴůƵƚĞŐŽϮϬϭϭƌ͘
ĚŽϰŵĂƌĐĂϮϬϭϭƌ͘

ĐǌĞƌǁŝĞĐϮϬϭϭƌ͘


ŽĚϮϭĚŽϮϰŵĂƌĐĂϮϬϭϭƌ͘


ϭϱϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬ͕ϬϬ

ǁŽũĞǁſĚǌŬŝ

ϰϲϯϬ͕ϬϬ

ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝ ϭϭϬϬϬϬ͕ϬϬ

ƐǌŬŽůŶǇ

ůŽŬĂůŶǇ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϭĚŽƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭϭϬͬϭϬ'^dKǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŝŵƉƌĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ<ŽųĂŝ^ǌŬŽųǇ^dK
ǁƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵϮϬϭϬͬϮϬϭϭ
<ŽƐǌƚ
dZD/E
^/%'
KZ'E/dKZ
ŝŵƉƌĞǌǇ
D/:^

ǌŝĞŷdǁſƌĐǌǇǁ'ŝŵŶĂǌũƵŵ ĞƐƉſų^ǌŬſųEƌϭϲ^dK
//ĞĚǇĐũĂ
tĂƌƐǌĂǁĂ͕ů͘^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝϭϭϯĐ

*ǇĚǌŝĞŷKĐŚƌŽŶǇ^ĞƌĐĂ

Et/DWZz

^ƉŽųĞĐǌŶĞdŽǁĂƌǌǇƐƚǁŽKƑǁŝĂƚŽǁĞ
Ƶů͘EŽǁǇ_ǁŝĂƚϯϵ
ϬϬͲϬϮϵtĂƌƐǌĂǁĂ

^hD

Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϬϴϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ
ϮϬϬϵͬϮϬϭϬ
ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ

hĐŚǁĂųĂŶƌϭϭϭϭͬϭϬ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂĚŽƚĂĐũŝŶĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũ<ſų͕^ǌŬſų^dKŝ&ƵŶĚĂĐũŝͣZŽĚǌŝĐĞ^ǌŬŽůĞ͟



ĂƌǌČĚ 'ųſǁŶǇ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ĚǌŝĂųĂũČĐ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
Ăƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϳƐƚĂƚƵƚƵ^dKƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗

Αϭ

WƌǌǇǌŶĂũĞ Ɛŝħ ǌ ďƵĚǏĞƚƵ ^dK ĚŽƚĂĐũĞ ŶĂ ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ƐƚĂƚƵƚŽǁĞũ <ſų͕ ^ǌŬſų
^dK ŝ &ƵŶĚĂĐũŝ ͣZŽĚǌŝĐĞ ^ǌŬŽůĞ͟ ǁ ǁǇƐŽŬŽƑĐŝĂĐŚ ǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚ ǁ ǌĂųČĐǌŶŝŬƵ ĚŽ ŶŝŶŝĞũƐǌĞũ
ƵĐŚǁĂųǇ͘

ΑϮ


hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘











ĂųČĐǌŶŝŬĚŽƵĐŚǁĂųǇEƌϭϭϭϭͬϭϬ'^dKǌĚŶŝĂϭϲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϬƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞ
ƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂĚŽƚĂĐũŝŶĂĐĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞ<ſų͕^ǌŬſų^dKŝ&ƵŶĚĂĐũŝͣZŽĚǌŝĐĞ^ǌŬŽůĞ͟
>Ɖ͘
ϭ͘ 
Ϯ͘ 
ϯ͘ 
ϰ͘ 
ϱ͘ 
ϲ͘ 
ϳ͘ 
ϴ͘ 
ϵ͘ 
ϭϬ͘ 
ϭϭ͘ 
ϭϮ͘ 
ϭϯ͘ 
ϭϰ͘ 
ϭϱ͘ 
ϭϲ͘ 
ϭϳ͘ 

<ǁŽƚĂ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ
ǁǌųŽƚǇĐŚ

Eƌ<ŽųĂ

ĚƌĞƐŬŽųĂ͕ƐǌŬŽųǇ

^<dͲϱ

^^WEƌϮ^dK͕^'Eƌϯϯϯ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ǌŝĂƚǁǇϲ

ϮϳϬϮ͕ϬϬ

^<dͲϳ

^^WEƌϭ͕^'^dK
^ǌĐǌĞĐŝŶ͕Ƶů͘dŽŵĂƐǌŽǁƐŬĂϭ

Ϯϭϵ͕ϬϬ

^<dͲϭϰ

ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ^dK
ƵŐƵƐƚſǁ͕Ƶů͘ĂƌǌĞĐǌĞϭϳ

ϯϱϬϯ͕ϬϬ

^<dͲϮϭ

^K^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘WŽůŝŶĞǌǇũƐŬĂϭϬĂ

ϲϯϴϮ͕ϬϬ

^<dͲϯϳ

^^Eƌϯ^dK
<ƌĂŬſǁ͕KƐ͘ǇǁŝǌũŽŶƵϯϬϯŶƌϯϱ

ϳϴϴϯ͕ϬϬ

^<dͲϰϯ

^^Eƌϱ^dK
<ƌĂŬſǁ͕Ƶů͘<ƵƌĐǌĂďĂϱ

ϲϱϴϱ͕ϬϬ

^<dͲϱϮ

^'Eƌϱϱ^dK͕^>KEƌϳ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ăů͘^ƚ͘ũĞĚŶŽĐǌŽŶǇĐŚϮϰ

^<dͲϱϱ

^^WEƌϭ^dK͕^'Eƌϭ^dK
BſĚǍ͕Ƶů͘ǌĞƌǁŽŶĂϴ

ϯϮϮϱϴ͕ϬϬ

^<dͲϱϲ

^^WEƌϮ^dK͕/^>K^dK
ǌħƐƚŽĐŚŽǁĂ͕Ƶů͘ZĞũƚĂŶĂϳ

ϲϵϲϲ͕ϬϬ

^<dͲϲϰ

^K^dK
<ƌĂŬſǁ͕Ƶů͘^ƚƌĂĚŽŵƐŬĂϭϬ

Ϯϭϳϭϰ͕ϬϬ

^<dͲϲϱ

^K^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ĂĐŚŵĂĐŬĂϯ

ϮϵϳϮϮ͕ϬϬ

^<dͲϲϳ

^^^dK
ĂŬŽƉĂŶĞ͕Ƶů͘<ĂƐƉƌƵƐŝĞϯϱĂ

ϭϱϱ͕ϬϬ

^<dͲϳϬ

^^Eƌϭ^dKŝ^^EƌϮ^dK
<ŽųŽďƌǌĞŐ͕Ƶů͘ZĂĚŽŵƐŬĂϮϮĂ

ϭϱϲ͕ϬϬ

^<dͲϳϳ

^^WEƌϯϬ^dK͕^'Eƌϱ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ƐƚƌŽŶĂƵƚſǁϭϭ

ϭϱϯϲ͕ϬϬ

^<dͲϵϮ

^^EƌϮ^dK
ŝĞůĂǁĂ͕Ƶů͘ĞƌŽŵƐŬŝĞŐŽϭ


ϮϬϵϬ͕ϬϬ

^<dͲϵϵ

^^D/ƐƚŽƉŶŝĂ
dǇŵďĂƌŬ

^<dͲϭϬϰ

^'Eƌϭϰ^dK
tĂƌƐǌĂǁĂ͕Ƶů͘ŽŐƵƐųĂǁƐŬŝĞŐŽϲĂ

ϲϬϳ͕ϬϬ

ϲϬ͕ϬϬ
Ϯϲϭϯ͕ϬϬ

/Ɖ͘
ϭϴ͘ 
ϭϵ͘ 
ϮϬ͘ 
Ϯϭ͘ 
ϮϮ͘ 
Ϯϯ͘ 
Ϯϰ͘ 
Ϯϱ͘ 
Ϯϲ͘ 
Ϯϳ͘ 
Ϯϴ͘ 
Ϯϵ͘ 

Eƌ<ŽųĂ

ĚƌĞƐŬŽųĂ͕ƐǌŬŽųǇ

<ǁŽƚĂ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ
ǁǌųŽƚǇĐŚ

^<dͲϭϯϭ

^^^dK
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8FKZDáDQU
=DU]ąGX*áyZQHJR6SRáHF]QHJR7RZDU]\VWZD2ĞZLDWRZHJR
]GQLDSDĨG]LHUQLNDU
ZVSUDZLHVWRVRZDQLDSU]HSLVyZXVWDZ\RSU]HFLZG]LDáDQLXSUDQLXSLHQLĊG]\
RUD]ILQDQVRZDQLXWHUURU\]PX

=DU]ąG *áyZQ\ 6SRáHF]QHJR 7RZDU]\VWZD 2ĞZLDWRZHJR G]LDáDMąF QD SRGVWDZLH DUW
XVWSNWVWDWXWX672Z]ZLą]NX] DUWSNWOLWVXVWDZ\]GQLDOLVWRSDGD
 U R SU]HFLZG]LDáDQLX SUDQLX SLHQLĊG]\ RUD] ILQDQVRZDQLX WHUURU\]PX '] 8
]U1USR]]SyĨQ]P SRVWDQDZLDFRQDVWĊSXMH

 6SRáHF]QH 7RZDU]\VWZR 2ĞZLDWRZH QLH MHVW LQVW\WXFMą RERZLą]DQą Z UR]XPLHQLX
DUW  SNW  OLW V XVWDZ\ ] GQLD  OLVWRSDGD  U R SU]HFLZG]LDáDQLX SUDQLX
SLHQLĊG]\ RUD] ILQDQVRZDQLX WHUURU\]PX '] 8 ]  U 1U  SR] 
]SyĨQ]P .
 6SRáHF]QH 7RZDU]\VWZR 2ĞZLDWRZH RUD] V]NRá\ L SODFyZNL SURZDG]RQH SU]H]
=DU]ąG *áyZQ\ 672 OXE SU]H] .RáD 7HUHQRZH ] XSRZDĪQLHQLD =DU]ąGX *áyZQHJR
672 QLH SU]\MPXMą SáDWQRĞFL Z JRWyZFH R ZDUWRĞFL UyZQHM OXE SU]HNUDF]DMąFHM
UyZQRZDUWRĞü VáRZQLHSLĊWQDĞFLHW\VLĊF\ HXURUyZQLHĪZGURG]HZLĊFHM
QLĪMHGQHMRSHUDFML
 : RNUHVLH RG GQLD  SDĨG]LHUQLND  U GR GQLD ZHMĞFLD Z Ī\FLH QLQLHMV]HM
XFKZDá\ 6SRáHF]QH 7RZDU]\VWZR 2ĞZLDWRZH RUD] V]NRá\ L SODFyZNL SURZDG]RQH
SU]H] =DU]ąG *áyZQ\ 672 OXE SU]H] .RáD 7HUHQRZH ] XSRZDĪQLHQLD =DU]ąGX
*áyZQHJR 672 QLH SU]\MPRZDá\ SáDWQRĞFL Z JRWyZFH R ZDUWRĞFL UyZQHM OXE
SU]HNUDF]DMąFHM UyZQRZDUWRĞü  VáRZQLH SLĊWQDĞFLH W\VLĊF\  HXUR UyZQLHĪ
ZGURG]HZLĊFHMQLĪMHGQHMRSHUDFML

=DOHFD VLĊ 6DPRG]LHOQ\P .RáRP 7HUHQRZ\P 672 SRGMĊFLH XFKZDá Z VSUDZLH
VWRVRZDQLD SU]HSLVyZ XVWDZ\ R SU]HFLZG]LDáDQLX SUDQLX SLHQLĊG]\ RUD] ILQDQVRZDQLX
WHUURU\]PX


8FKZDáDZFKRG]LZĪ\FLH]GQLHPSRGMĊFLD.
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Uchwała nr 1116/10
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
z dnia 20 listopada 2010 r.
w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa
Owiatowego
za rok obrotowy 2009 (od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.)
Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego działając na podstawie art. 29
ust.2 pkt 7 Statutu STO postanawia, co nastĊpuje:
1. Przyjmuje siĊ bilans na dzieĔ 31 sierpnia 2010 r., wykazujący sumĊ aktywów
i pasywów w kwocie 872 716,40 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset szesnaĞcie zł 40/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
01.09.2009 r. do 31.08.2010 r. wykazujący zysk w kwocie 351 726,14 zł (słownie:
trzysta piĊüdziesiąt jeden tysiĊcy siedemset dwadzieĞcia szeĞü złotych 14/100).
2.

NadwyĪka przychodów nad kosztami roku obrotowego (zysk) w wysokoĞci 351 726,14
zł (słownie: trzysta piĊüdziesiąt jeden tysiĊcy siedemset dwadzieĞcia szeĞü złotych 14/
100 zgodnie z § 2 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowoĞci dla niektórych jednostek nie bĊdących
spółkami handlowymi, nie prowadzących działalnoĞci gospodarczej (Dz.U.Nr 137,
poz.1539, zm. w 2003 r. Dz.U.Nr 11, poz. 117), zwiĊkszy przychody nastĊpnego roku
obrotowego w wysokoĞci 340 956,14 (słownie: trzysta czterdzieĞci tysiĊcy dziewiĊüset
piĊüdziesiąt szeĞü złotych 14/100), pozostała kwota 10 770,00 zł (słownie: dziesiĊü
tysiĊcy siedemset siedemdziesiąt złotych) zostanie przeznaczona na zwiĊkszenie
funduszu statutowego.

Załcznik nr 2
do uchwały ZG STO nr 1039/09
z dnia 9 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Społeczne Towarzystwo OĞwiatowe
00-029 Warszawa, ul. Nowy ĝwiat 39

za rok obrotowy 2009
/ od 01.09.2009 do 31.08.2010 /

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalnoĞci Jednostki w roku obrotowym było:
1) Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia
moliwoĞci edukacji i wychowania dzieci, młodzieĪy i dorosłych.
2) Realizacja zadaĔ szczegółowo wymienionych w statucie Art. 8.1.
3) Kontynuacja i zakoĔczenie projektu ,,Bohaterowie opowieĞci rodzinnych”.
4) Kontynuacja i zakoĔczenie projektu „SpołeczeĔstwo obywatelskie zaczyna siĊ w
szkole”.
5) RozpoczĊcie i zakoĔczenie projektu ,, Wyuczyli ciĊ, syneczku, ziemi twej na pamiĊü”.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000012189
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2009
od 01-09-2009 do 31-08-2010
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoĪeniu moĪliwoĞci kontynuacji
działalnoĞci.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjĊtych zasad (polityką)
rachunkowoĞci ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały
nr.1039/09 Zarządu Głównego STO z dnia 9 marca 2009 roku:
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

1

w sposób zgodny w szczególnoĞci z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów
2, 4 i 8 ustawy o rachunkowoĞci.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spoĞród moĪliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres
wieloletni.
6. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna
ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów
i pasywów:
1) wartoĞci niematerialne i prawne: według cen nabycia (zakupu) pomniejszonych
o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
2) Ğrodki trwałe: według cen nabycia (zakupu) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
(amortyzacyjne)
3) Ğrodki trwałe w budowie: według cen nabycia
4) inwestycje długoterminowe: nie wystĊpują
5) zapasy materiałów: nie wystĊpują
6) zapasy towarów – nie wystĊpują
7) zapasy produktów: nie wystĊpują
8) naleĪnoĞci:
w kwotach wymaganej zapłaty bez zachowania zasady ostroĪnej wyceny
9) inwestycje krótkoterminowe :
według ceny nabycia, brak Ğrodków pieniĊĪnych w walutach obcych
10) fundusze własne : w wartoĞci nominalnej
11) zobowiązania :
w kwocie wymagającej zapłaty, brak zobowiązaĔ wyraĪonych w walutach obcych.
Warszawa, dn.07 paĨdziernika 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały ZG STO nr 1039/09
z dnia 9 marca 2009 r.

(pieczĊü)

NIP: 525-16-42-603
REGON: 001391959

II. BILANS
Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
za rok obrotowy 2009 (01.09.2009 r. - 31.08.2010 r.)
AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów
1
A. Aktywa trwałe

w zł i gr
Stan aktywów na:
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
2
3
39 937,28
0,00
39 937,28
0,00
0,00
0,00
0,00

44 428,69
0,00
44 428,69
10 000,00
0,00
0,00
0,00

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. NaleĪnoĞci i roszczenia
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
1. ĝrodki pieniĊĪne
2. Pozostałe aktywa finansowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe

1 511 479,30
0,00
127 577,73
703 851,29
703 851,29
0,00
680 050,28

828 287,71
0,00
68 041,44
758 005,83
758 005,83
0,00
2 240,44

SUMA AKTYWÓW

1 551 416,58

872 716,40

I. WartoĞci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
w tym w budowie
III. NaleĪnoĞci długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)
V. Długoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe
B. Aktywa obrotowe, z tego:

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów
1
A. Fundusze własne, z tego:

Stan pasywów na:
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
2
3

I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. NadwyĪka przychodów nad kosztami (+)
2. NadwyĪka kosztów nad przychodami (–)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poĪyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i poĪyczki
2. Zobowiązania wobec budĪetu
3. Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu składek członkowskich
4. Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu odpisu od czesnego
5. Pozostałe zobowiązania
6. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
C. Rozliczenia miĊdzyokresowe, z tego:
1. Rozliczenie miĊdzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia miĊdzyokresowe
SUMA PASYWÓW

910 192,95
383 865,67
0,00
526 327,28
526 327,28
0,00

840 956,14
489 230,00
0,00
351 726,14
351 726,14
0,00

17 437,09
0,00
17 437,09
0,00
13 232,39
0,00
0,00
4 204,70
0,00
0,00

31 387,78
0,00
31 387,78
0,00
8 203,90
0,00
0,00
23 183,88
0,00
0,00

623 786,54
622 568,00
1 218,54

372,48
0,00
372,48

1 551 416,58

872 716,40

Warszawa, dn.07 paĨdziernika 2010 r.
(miejsce i data sporządzenia)

………………………………
(imiĊ, nazwisko i podpis osoby sporządzającej bilans)

….……………………………..
(pieczĊü i podpis skarbnika STO)

……………………………….
(pieczĊü i podpis prezesa STO)

Załącznik nr 4
do uchwały ZG STO nr 1039/09
z dnia 9 marca 2009 r.

NIP: 525-16-42-603

III. RACHUNEK WYNIKÓW
Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
za rok obrotowy 2009 (01.09.2009 r. - 31.08.2010 r.)

Wyszczególnienie
1
A. Przychody z działalnoĞci statutowej
I. Składki brutto okreĞlone statutem
1. Składki członkowskie
2. Odpis od przychodów z czesnego
II. Inne przychody okreĞlone statutem
1. Przychody z działalnoĞci statutowej nieodpłatnej
poĪytku publicznego
2. Przychody z działalnoĞci statutowej odpłatnej poĪytku
publicznego
a) czesne
b) pozostałe przychody
3. Pozostałe przychody okreĞlone statutem
B. Koszty realizacji zadaĔ statutowych
1. Koszty realizacji zadaĔ statutowych działalnoĞci
nieodpłatnej poĪytku publicznego
2. Koszty realizacji zadaĔ statutowych działalnoĞci
odpłatnej poĪytku publicznego
a) 1% lub 2% odpis od przychodu z czesnego
b) wynagrodzenie pracowników pedagogicznych z
pochodnymi
c) koszty pomocy dydaktycznych
d) inne koszty
3. Pozostałe koszty realizacji zadaĔ statutowych
C. Wynik finansowy na działalnoĞci statutowej (A-B)
D. Koszty ogólnoadministracyjne
1. Amortyzacja
2. ZuĪycie materiałów
3. Czynsz i energia
4. Usługi obce
5. Podatki i opłaty
6. Wynagrodzenia
7. Ubezpieczenia społeczne i inne Ğwiadczenia
8. PodróĪe słuĪbowe
9. Pozostałe koszty
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i
G)
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalnoĞci (C-D+E-F+G-H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne (+)
II. Straty nadzwyczajne (–)
L. Wynik finansowy brutto (I ± J)
K. Podatek dochodowy
L. Wynik finansowy netto (I ± J)
I. Niedobór zwiĊkszający koszty nastĊpnego roku
obrotowego
II. NadwyĪka zwiĊkszająca przychody nastĊpnego
roku obrotowego

w zł i gr
Kwoty za rok
poprzedni
obrotowy
2
3
1 571 355,64
685 704,11
32 104,27
653 599,84
885 651,53
337 078,57

2 029 753,97
694 883,65
32 246,50
662 637,15
1 334 870,32
303 486,90

215 895,78
0,00
215 895,78
332 677,18
1 028 595,67

110 517,16
0,00
110 517,16
920 866,26
1 537 375,97

333 072,10

286 395,00

342 641,09
0,00

147 321,12
0,00

0,00
0,00
342 641,09
352 882,48
542 759,97
605 065,76
5 513,25
14 744,74
45 478,58
123 821,50
1 242,46
362 904,87
44 445,04
6 464,32
451,00

0,00
0,00
147 321,12
1 103 659,85
492 378,00
573 900,93
5 508,59
14 997,96
62 148,07
126 040,31
4 664,52
314 302,62
39 024,05
6 664,81
550,00

615 106,93
51 567,43
25 446,57
0,00

413 805,48
5 286,15
25 243,74
0,00

526 680,28
0,00
0,00
0,00
526 680,28
353,00
526 327,28

352 240,14
0,00
0,00
0,00
352 240,14
514,00
351 726,14

0,00

0,00

526 327,28

351 726,14

Warszawa, dn.07 paĨdziernika 2010 r.

(pieczĊü i podpis skarbnika STO)
(imiĊ, nazwisko i podpis osoby sporządzającej rachunek wyników)

(pieczĊü i podpis prezesa STO)

Załcznik nr 5
do uchwały ZG STO nr 1039/09
z dnia 9 marca 2009 r.
NIP: 525-16-42-603
REGON: 001391959

IV. Informacja dodatkowa
(załcznik do bilansu oraz rachunku wyników)
Społecznego Towarzystwa Owiatowego
za rok obrotowy 2009 (01.09.2009 r. – 31.08.2010 r.)

1. Dane uzupełniajce o aktywach i pasywach:
1)
Zmiany w cigu roku obrotowego wartoci rodków trwałych,
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
a) rodki trwałe wartoü początkowa:
:\V]F]HJyOQLHQLH
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK

ĝrodki trwałe
razem:

:DUWRĞüSRF]ąWNRZD
QDSRF]ąWHN
URNXREURWRZHJR

wartoci

w zł i gr
=ZLĊNV]HQLD]W\WXáX
±]DNXSyZ
±DNWXDOL]DFML
±LQQH

=PQLHMV]HQLDZDUWRĞFL
SRF]ąWNRZHM

6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR

180 261,12

0,00

0,00

180 261,12

55 085,92

0,00

0,00

55 085,92

9 989,85

0,00

0,00

9 989,85

76 591,15

0,00

0,00

76 591,15

38 594,20

0,00

0,00

38 594,20

z tego:
1)budynki
i budowle
2)urządzenia
biurowe
3)komputery
4)Ğrodki trwałe o
niskiej wartoĞci 

b) umorzenia Ğrodków trwałych:

w zł i gr

=ZLĊNV]HQLDXPRU]HĔ
'RW\FKF]DVRZH
:\V]F]HJyOQLHQLH
±GRW\FKF]DVRZ\FK
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK XPRU]HQLHQDSRF]ąWHN
±SU]HMĊW\FK]]DNXSyZ
URNXREURWRZHJR
ĞURGNyZWUZDá\FK 
±SR]RVWDá\FK

Umorzenie
Ğrodków
trwałych razem:

=PQLHMV]HQLD
XPRU]HĔĞURGNyZ
WUZDá\FK

6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR

140 323,84

5 508,59

0,00

145 832,43

15 148,64

5 508,59

0,00

20 657,23

9 989,85

0,00

0,00

9 989,85

76 591,15
38 594,20

0,00
0,00

0,00
0,00

76 591,15
38 594,20

z tego:
1)budynki
i budowle
2)urządzenia
biurowe
3) komputery
4) Ğrodki trwałe o
niskiej wartoĞci

Wartoü zaliczek na Ğrodki trwałe

10 000,00

c) wartoĞci niematerialne i prawne - wartoĞü początkowa:
:\V]F]HJyOQLHQLH
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK

:DUWRĞüSRF]ąWNRZD
QDSRF]ąWHNURNX
REURWRZHJR

=ZLĊNV]HQLD]W\WXáX
±QRZ\FK]DNXSyZ
±LQQH

w zł i gr

=PQLHMV]HQLDZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FK
LSUDZQ\FK

6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR

WartoĞci
niematerialne
I prawne razem:

10 428,32

0,00

0,00

10 428,32

z tego:
1)programy
komputerowe
2) inne

10 428,32

0,00

0,00

10 428,32

d) umorzenia wartoĞci niematerialnych i prawnych:
'RW\FKF]DVRZH
:\V]F]HJyOQLHQLH
XPRU]HQLHQDSRF]ąWHN
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK
URNXREURWRZHJR

Umorzenie
wartoĞci
niematerialnych
i prawnych
razem:
z tego:
1)programy
komputerowe
2) inne

w zł i gr

=ZLĊNV]HQLD
XPRU]HĔ

=PQLHMV]HQLD
XPRU]HĔ

6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR

10 428,32

0,00

0,00

10 428,32

10 428,32

0,00

0,00

10 428,32

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:
:\V]F]HJyOQLHQLH
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK

'áXJRWHUPLQRZH
DNW\ZDILQDQVRZH
UD]HP

:DUWRĞü
QDSRF]ąWHNURNX



w zł i gr

=ZLĊNV]HQLD
ZFLąJXURNX



=PQLHMV]HQLD
ZFLąJXURNX



6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR



z tego:
1)
2) WartoĞü gruntów uĪytkowanych wieczyĞcie:

a) na początek roku 0,00 zł

b) na koniec roku 0,00 zł

3) WartoĞü początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) Ğrodków trwałych,
uĪywanych na podstawie umów:
a) na początek roku

b) na koniec roku

a) najmu

--- zł

--- zł

b) dzierĪawy

--- zł

--- zł

c) innych umów (leasingu)

--- zł

--- zł

d) razem

--- zł

--- zł

4) Wartoü zobowiązaĔ wobec budĪetu paĔstwa lub J.S.T. z tytułu uzyskania prawa
własnoĞci budynków i budowli:
a) na początek roku 0,00 zł

b) na koniec roku 0,00 zł

2. Informacje o strukturze przychodów – Ĩródła i wysokoĞü:
w zł i gr
Przychody za rok:

Wyszczególnienie

Przychody razem
z tego:
1) Przychody działalnoĞci statutowej
– składki brutto okreĞlone statutem
2) Przychody z działalnoĞci statutowej
nieodpłatnej poĪytku publicznego
w tym:
1) dotacje
2) subwencje

poprzedni

Obrotowy

kwota

%
struktury

kwota

% struktury

2 211 908,66

100

2 468 803,19

100

685 704,11

31

694 883,65

28

556 948,05

25

1 130 679,77

46

219 869,48

39

827 192,87

73

337 078,57

61

303 486,90

27

215 895,78

10

110 517,16

4

0,00

0

0,00

0

3) Przychody z działalnoĞci statutowej
odpłatnej poĪytku publicznego
w tym:
1) dotacje
2) pozostałe okreĞlone statutem

215 895,78

100

110 517,16

100

4)

112 807,70

5

93 673,39

4

615 106,93

28

413 805,48

17

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

5)

Pozostałe przychody okreĞlone
statutem
Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaĪy Ğrodków
trwałych, Ğrodków trwałych w budowie
oraz wartoĞci niematerialnych i
prawnych
Przychody z likwidacji Ğrodków trwałych

Inne
6)

Przychody finansowe

615 106,93

100

413 805,48

100

25 446,57

1

25 243,74

1

25 446,57

100

25 243,74

100

Ceny sprzedaĪy akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od poĪyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartoĞciowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

3. Informacja o strukturze kosztów:
Koszty za rok:
poprzedni

Wyszczególnienie

Koszty razem
1) Koszty realizacji działalnoĞci statutowej nieodpłatnej
poĪytku publicznego
1) Ğwiadczenia pieniĊĪne
2) Ğwiadczenia niepieniĊĪne
2) Koszty realizacji działalnoĞci statutowej odpłatnej
poĪytku publicznego
1) Ğwiadczenia pieniĊĪne
2) Ğwiadczenia niepieniĊĪne
3) Pozostałe koszty realizacji zadaĔ statutowych
1) Ğwiadczenia pieniĊĪne
2) Ğwiadczenia niepieniĊĪne
4) Koszty ogólnoadministracyjne
1) amortyzacja
2) zuĪycie materiałów
3) czynsz i energia
4) usługi obce
5) podatki i opłaty
6) wynagrodzenia
7) ubezp. społeczne i inne Ğwiadczenia
8) podróĪe słuĪbowe
9) pozostałe koszty
5) Pozostałe koszty (operacyjne) działalnoĞci
statutowej

Obrotowy

kwota

%
struktu
ry

Kwota

%
struktur
y

1 685 228,86

100

2 116 563,05

100

333 072,10

20

286 395,00

14

333 072,10

100

286 395,00

100

0,00

0

0,00

0

342 641,09

20

147 321,12

7

342 641,09

100

147 321,12

100

0,00

0

0,00

0

352 882,48

21

1 103 659,85

52

352 882,48

100

1 103 659,85

100

0,00

0

0,00

0

605 065,76

36

573 900,93

27

5 513,25

0,91

5 508,59

0,96

14 744,74

2,44

14 997,96

2,61

45 478,58

7,52

62 148,07 10,83

123 821,50 20,46

126 040,31

21,96

0,21

4 664,52

0,81

362 904,87 59,98

1 242,46

314 302,62

54,77

44 445,04

7,34

39 024,05

6,80

6 464,32

1,07

6 664,81

1,16

451,00

0,07

550,00

0,10

51 567,43

3

5 286,15

0

6) Koszty finansowe działalnoĞci statutowej

0,00

0

0,00

0

7) Straty nadzwyczajne działalnoĞci statutowej

0,00

0

0,00

0

4. Struktura funduszu statutowego z dnia załoenia (powstania) Jednostki:
stan na 31.08. 2010 r. w zł i gr
Wyszczególnienie ródeł
Pochodzenia – tworzenia funduszu
WartoĞü funduszu statutowego razem
z tego:

Kwota
(zł)
489 230,00

1) zysk 1989 r.

340,64

2) zysk 1990 r.

1 739,69

3) zysk 1991 r.

2 319,86

4) zysk 1992 r.

11 258,04

5) zysk 1993 r.

4 011,04

6) zysk 1994 r.

34 339,42

7) zysk 1995 r.

52 193,04

8) zysk 1996 r.

5 539,98

9) zysk 1997 r.

16 969,51

10) zysk 1998 r.

13 136,63

11) zysk 2004 r.

225 684,31

12) zysk 2008 r.

116 134,33

13) wartoĞü SSSP STO Józefów

5 563,51

5. Dane o ródłach zwikszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
w roku obrotowym:
w zł i gr
Wyszczególnienie
1. Stan funduszu na początek roku:

Kwota
383 865,67

2. ZwiĊkszenia funduszu w ciągu roku
z tego z tytułu:
1) zysk roku 2008
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku
z tego z tytułu:
1) odpis naleĪnoĞci SSSP STO Józefów

116 134,33

4. Stan funduszu na koniec roku

489 230,00

10 770,00

6. Wykaz zobowiza działalnoci statutowej zabezpieczonych na majtku
jednostki:
w zł i gr
Wyszczególnienie
zobowiza

Forma
zabezpieczenia

Stan na:
początek
koniec
roku
roku

Zobowiązania działalnoĞci statutowej
razem:
z tego z tytułu:
1)

2)
3)

7. Wykaz zobowiza warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostk gwarancji
i porcze), zwizanych z działalnoci statutow:
w zł i gr
Stan na:
Rodzaj zobowiza, gwarancji, porcze

początek
roku

koniec
roku

Zobowizania warunkowe ogółem:
z tego
1)
2)
3)

8. Rozliczenia midzyokresowe czynne i bierne:
Rozliczenia miĊdzyokresowe czynne i bierne:
Tytuły
1) Ogółem czynne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów
wg tytułów:
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania
pomieszczeĔ
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych
publikacji
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
d) inne czynne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów
e) koszty dotacji rozpoczĊtych
2) Ogółem bierne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów
wg tytułów:
a) inne bierne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów

stan na
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
680 050,28
2 240,44
0,00

0,00

650,91

401,45

873,85
6 899,94
671 625,58
1 218,54

865,65
973,34
0,00
372,48

1 218,54

372,48

9. Rozliczenie głównych pozycji rónicych podstaw opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty
brutto) – metod bilansow:

Wyszczególnienie ustale
1. Zysk/Strata brutto:
2. Trwałe rónice dodatnie – zwikszajce podstaw
opodatkowania (+):
z tego z tytułu:
1) koszty realizacji dotacji budĪetowych
2) koszty reprezentacji
3) przychody z tytułu nieodpłatnych ĞwiadczeĔ na rzecz fundacji
„Rodzice Szkole”
4) nieodpłatna reklama w m-czniku EiD
5) nieĞciągalna naleĪnoĞü
3. Trwałe rónice ujemne – zmniejszajce podstaw
opodatkowania (-):
z tego z tytułu:
1) wynik dodatni roku poprzedniego zwiĊkszający przychody roku
obrotowego
4. Przejciowe rónice dodatnie (-):
z tego z tytułu:
1)
2)
5. Przejciowe rónice ujemne (+):
z tego z tytułu:
1)
2)
3)
4)
6. Przejciowe rónice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane
w roku obrotowym (+):
z tego z tytułu:
1)
2)
7. Przejciowe rónice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane
w roku obrotowym (-):
z tego z tytułu:
1) ZUS od wynagrodzeĔ z 2008 roku obrotowego
2)
8. Dochód (poz.1+2-3-4+5+6-7):
9. Odliczenia od dochodu (-):
z tego z tytułu:
1) dotacje budĪetowe (art.17 ust.1 pkt 47)
10. Dochód do opodatkowania (poz.8-9) / Strata
11. Dochód wydatkowany na inne cele ni statutowe
12. Dochód do opodatkowania (poz.11) /
13. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowicy
zobowizanie (poz.10 x stawka)
14. Zysk bilansowy/Strata bilansowa (poz.1-13):

w zł i gr
Kwota
352 240,14
839 335,46

827 035,61
3 959,85
6 267,40
800,00
1 272,60
410 192,95

410 192,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 254,91

3 254,91
0,00
778 127,74
827 035,61
827 035,61
48 907,87
2 705,48
2 705,00
514,00
351 726,14

10. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów
i ródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem
odpowiednich wskaników):
W nastĊpnym okresie nie przewiduje siĊ zmian w profilu działalnoĞci.

Warszawa,dn.07 paĨdziernika 2010

.

(miejsce i data sporządzenia)

(pieczĊü i podpis skarbnika STO)

(imiĊ, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej informacjĊ
dodatkową)

(pieczĊü i podpis prezesa STO)
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SPRAWOZDANIE merytoryczne
z działalnoĞci Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego
za rok obrotowy 2009
(od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.)

1. Informacje ogólne o Społecznym Towarzystwie OĞwiatowym
1.1. Nazwa: Społeczne Towarzystwo OĞwiatowe (STO)
1.2. Siedziba i adres: 00-029 Warszawa, ul. Nowy ĝwiat 39
1.3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16 paĨdziernika 2001 r.
1.4. Numer KRS: 0000012189
1.5. REGON: 001391959

2. Dane dotyczące członków Zarządu Głównego
Aktualni członkowie (zgodnie z wyborem dokonanym przez IX Zwyczajny Krajowy Zjazd
Delegatów STO w dniach 24-25 kwietnia 2010 r.)
1.
Anna OkoĔska-Walkowicz – prezes STO
adres:
2.
Zygmunt Puchalski – wiceprezes ZG STO
adres:
3.
Wiesław Suchowiejko – wiceprezes ZG STO
adres:
4.
Andrzej KryszeĔ – skarbnik ZG STO
adres:
5.
Andrzej Faracik – sekretarz generalny ZG STO
adres:
6.
Ewa Borgosz – członek ZG STO
adres:
7.
Ewa Maria Drozdowska – członek ZG STO
adres:
8.
Dariusz Florczak – członek ZG STO
adres:
9.
Anita Iskierka – członek ZG STO
adres:
10.
Krzysztof Kwiatkowski – członek ZG STO
adres:
11.
Krystyna Norwa – członek ZG STO
adres:
12.
Andrzej Obałek – członek ZG STO
adres:
13.
Jolanta Truszewska – członek ZG STO
adres:

3. Cele statutowe STO
Według art. 7 statutu: Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych
zmierzających do wzbogacania moĪliwoĞci edukacji i wychowania dzieci,
młodzieĪy i dorosłych.

4. Zasady, formy i zakres działalnoĞci statutowej
4.1. Dla realizacji celów Społeczne Towarzystwo OĞwiatowe na obszarze całego kraju:
1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oĞwiatowo-wychowawcze i opiekuĔczowychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyĪsze,
zwane dalej szkołami;
2) inspiruje, wspiera i patronuje działalnoĞci szkół, w szczególnoĞci finansowanych ze Ğrodków
społecznych;
3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele
działania zbliĪone są do celu Towarzystwa;
3a) propaguje wĞród dzieci i młodzieĪy wiedzĊ o Unii Europejskiej;
3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez UniĊ
Europejską;
4) inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje
wiedzĊ dotyczącą oĞwiaty i wychowania;
5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oĞwiaty oraz tworzenia jego
nowych form;
6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badaĔ i prac podejmowanych
w dziedzinie oĞwiaty i wychowania;
7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieĪy i dorosłych osób
niepełnosprawnych oraz ich integracji ze Ğrodowiskiem ludzi zdrowych, a takĪe wspiera
inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
4.2. Członkowie Towarzystwa zorganizowani są w kołach. Główną formą działalnoĞci Kół STO
jest prowadzenie placówek oĞwiatowych.
• Koła Terenowe (nieposiadające osobowoĞci prawnej) - w liczbie 4.
• Samodzielne Koła Terenowe (posiadające osobowoĞü prawną po spełnieniu warunków
okreĞlonych statutem) – w liczbie 81. Koła te prowadzą łącznie 155 placówek (szkół i
przedszkoli).
• Zarząd Główny STO prowadzi placówkĊ – OĞrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Samodzielne Koła Terenowe są organami załoĪycielskimi swoich szkół, prowadzą odrĊbną
gospodarkĊ finansową, same rozliczają siĊ z UrzĊdami Skarbowymi oraz Zakładem UbezpieczeĔ
Społecznych. Prowadzone przez nie szkoły są odrĊbnymi zakładami pracy; funkcje ich
kierowników pełnią dyrektorzy zatrudnieni przez zarządy Samodzielnych Kół Terenowych STO.
Koła i placówki oĞwiatowe STO realizują samodzielnie cele Towarzystwa w formach
i w zakresach przewidzianych statutem.
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5. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych
5.1. Realizacja krajowych projektów.
W okresie sprawozdawczym STO:
a) zakoĔczyło realizowany w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 paĨdziernika 2009 r. projekt
„Bohaterowie opowieĞci rodzinnych” na kwotĊ 34 998,05 zł w ramach umowy o
współorganizacji z Muzeum Historii Polski;
b) zakoĔczyło realizowany w okresie od 1 lutego 2008 r. do 30 listopada 2009 r. projekt
„SpołeczeĔstwo obywatelskie zaczyna siĊ w szkole” w ramach komponentu „Demokracja i
SpołeczeĔstwo Obywatelskie” na kwotĊ 782 194,82 zł z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego;
c) zrealizowało w okresie od 23 paĨdziernika 2009 r. do 31 listopada 2009 r. projekt „Wyuczyli
ciĊ syneczku, ziemi twej na pamiĊü” na kwotĊ 10 000,00 zł w ramach umowy o
współorganizacji z Narodowym Centrum Kultury.
6. Zarząd Główny STO
6.1. Do kompetencji Zarządu Głównego naleĪy m.in. realizacja kierunków działalnoĞci
Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, reprezentowanie Towarzystwa,
wspieranie szkół i kół STO w wykonywaniu ich zadaĔ statutowych. Zarząd Główny, broniąc
interesów szkół i kół, podejmuje inicjatywy legislacyjne, interweniuje w szczególnie trudnych
i skomplikowanych sprawach do organów administracji lokalnej i centralnej, wystĊpuje
z pozwami do sądów, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne; dba o wizerunek Towarzystwa
w mediach. Codzienną pracĊ Zarządu wspiera Biuro STO.
6.2. Zarząd Główny STO podjął 52 uchwały – w załączeniu kopie uchwał od nr 1050/09 do nr
1101/10.
6.3. Przychody Zarządu Głównego przedstawiają siĊ nastĊpująco:
a) 25% składki członkowskiej zgromadzonej przez koła Towarzystwa; składka członkowska
w STO wynosi 30,00 zł rocznie. Zarządy Samodzielnych Kół Terenowych i Kół Terenowych
STO odprowadzają na rachunek ZG STO 25% kwoty naleĪnych składek członkowskich.
W okresie obliczeniowym kwota wynosiła 32 246,50 zł;
b) 1% wysokoĞci przychodów od czesnego wpłacanego przez rodziców dzieci uczĊszczających
do szkół STO, wnoszone na rzecz Zarządu Głównego przez szkoły. Są to Ğrodki na prowadzenie
działalnoĞci statutowej oraz na pokrycie kosztów administracyjnych Towarzystwa. W okresie
obliczeniowym kwota wynosiła 662 637,15 zł.
6.4. Koszty działaĔ Zarządu Głównego przedstawiają siĊ nastĊpująco:
a) podróĪe słuĪbowe – 73 020,11 zł,
b) posiedzenia – 7 756,45 zł,

7. Społeczne Towarzystwo OĞwiatowe nie prowadzi działalnoĞci gospodarczej.
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8. Informacja o wysokoĞci uzyskanych przychodów:
8.1. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. STO ma status organizacji
poĪytku publicznego, co powoduje, Īe moĪe otrzymywaü takie wpłaty. Przychody w roku
2009 z tego Ĩródła wynosiły 303 486,90 zł.
8.2. Darowizny przyniosły Towarzystwu 27 234,37 zł, w tym:
a) na cele statutowe Społecznego Liceum Ogólnokształcącemu STO w JaĞle, ul. Szkolna 21b
– 26 648,46 zł (darowizny od osób prawnych i fizycznych),
b) na realizacjĊ innych celów statutowych – 585,91 zł
8.3. SprzedaĪ czasopisma „Edukacja i Dialog” – 61 373,53 zł.
8.4. SprzedaĪ ksiąĪki Prawa rodziców w szkole – 30,00 zł.
8.5. Nagroda Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej PRO PUBLICO BONO – 20 000,00
zł.
8.6. Wpłaty od uczestników Wakacyjnej Szkoły STO w Koczale – 39 446,00 zł.
8.7. Konferencja Dwudziestolecie OĞwiaty Niepublicznej w Warszawie – 3 667,63 zł;
8.8. XV Konferencja Programowa dla Dyrektorów Szkół i Prezesów Kół w Słupsku –
1 000,00 zł;
8.9. Konferencja podsumowująca projekt „SpołeczeĔstwo obywatelskie zaczyna siĊ w szkole
– dąĪenia indywidualne i troska o dobro wspólne” w Krakowie – 5 000,00 zł;
8.10. Odsetki bankowe – 25 243,74 zł.
8.11. Zwrot kosztów zatrudnienia w Biurze STO osób niepełnosprawnych z PaĔstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30 011,52 zł.
8.12. Zwrot kosztów wykonania odznak STO tj. wpływy z kół terenowych STO za Srebrne
Odznaki– 4 800,00 zł.
8.13. Zwrot kosztów noclegów IX Zwyczajny Krajowy Zjazd delegatów STO – 2 672,88 zł.
8.14. Pozostałe przychody operacyjne (w tym wynik finansowy roku 2008 – 410 192,95 zł) –
413 805,48 zł.

9. Informacja o poniesionych kosztach:
9.1. Na realizacjĊ celów statutowych ogółem 1 537 375,97 zł, w tym m.in.:
a) Dotacje dla kół i szkół STO – 235 545,00 zł;
b) Spotkanie dla ksiĊgowych Szkół i Kół STO w Warszawie – 2 000,00 zł;
Konferencja podsumowująca projekt „SpołeczeĔstwo obywatelskie zaczyna siĊ w szkole
– dąĪenia indywidualne i troska o dobro wspólne” w Krakowie – 1 506,93 zł;
c) XV Konferencja Programowa dla Dyrektorów Szkół i Prezesów Kół w Słupsku –
13 605,30 zł;
d) Krajowa Konferencja Pedagogiczna STO w Warszawie – 2 000,00 zł;
e) Konferencja Dwudziestolecie OĞwiaty Niepublicznej w Warszawie – 10 932,40 zł;
f) Szkolenie dla nauczycieli matematyki szkół STO w Warszawie – 1 543,36 zł;
g) Szkolenie dla dyrektorów szkół i prezesów kół STO w Poznaniu – 1 200,00 zł;
h) Wakacyjna Szkoła STO w Koczale, cykle szkoleĔ dla wychowawców, dyrektorów szkół i
prezesów kół – 47 676,67 zł;
i) Wydawanie czasopisma „Edukacja i Dialog”, tj. przygotowanie i druk 2 numerów
podwójnych w nakładzie 1000 egzemplarzy kaĪdy numer; miesiĊcznik dla nauczycieli i
rodziców, znajdujący siĊ na liĞcie pism zalecanych nauczycielom przez MEN; publikuje
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artykuły dotyczące pedagogiki, psychologii i socjologii społecznej, metodyki dydaktycznowychowawczej oraz współdziałania szkoły z rodzicami. Koszty 87 205,12 zł;
j) Dotacje na zmniejszenie czesnego (fundusz stypendialny) uczniów osiągających dobre
wyniki w nauce i znajdujących siĊ w trudnej sytuacji materialnej – 50 850,00 zł;
k) Złota Odznaka STO – 9 351,57 zł;
l) IX Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO – 35 373,93 zł.
9.2. Na administracjĊ ogółem – 573 900,93 zł, w tym m.in.:
a) czynsz za wynajem siedziby i energia – 62 148,07 zł;
b) usługi obce, tj. opłata za łącznoĞü telefoniczną, usługi pocztowe, ubezpieczenia, ochrona,
koszty bankowe oraz obsługĊ rachunkową Biura i ZG STO – 126 040,31 zł;
c) zuĪycie materiałów – 14 998,00 zł;
d) podróĪe słuĪbowe – 6 664,81 zł;
e) pozostałe koszty – 550,00 zł.

10. Dane liczbowe o zatrudnieniu i majątku Towarzystwa:
10.1. STO posiada na rachunkach bankowych 754 012,55 zł (słownie: siedemset piĊüdziesiąt
cztery tysiące dwanaĞcie złotych 55/100).
10.2. Liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracĊ: 6 osób na nastĊpujących stanowiskach:
- specjalista ds. finansowych i personalnych do 30.04.2010 r. a od 01.05.2010 r. dyrektor Biura
STO;
- specjalista ds. członkowskich i kół Towarzystwa do 30.04.2010 r. a od 1.05.2010 r. specjalista
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, projektów grantowym, publikacji i bazy danych,
administrator witryny internetowej;
- grafik komputerowy;
- sekretarz i referent ds. finansowych;
- zastĊpca dyrektora Biura STO do 31.07.2010 r.;
- rzecznik prasowy do 31.03.2010 r.
10.3. Łączna kwota wynagrodzeĔ z tytułu umów o pracĊ pracowników biura wynosiła w okresie
12 miesiĊcy, w tym: wynagrodzenia miesiĊczne, nagrody, Ğwiadczenia urlopowe, pozostałe
Ğwiadczenia na rzecz pracowników; łącznie – 226 582,62 zł.
10.4. Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników – 39 024,05 zł.
10.5. Członkom Zarządu Głównego oraz członkom innych organów STO nie wypłacono
wynagrodzenia z tytułu działalnoĞci statutowej.
10.6. Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych Biura STO wynosiły w okresie 12
miesiĊcy –175 362,00 zł.
10.7. STO nie udzieliło poĪyczek pieniĊĪnych.

10.8. STO nie nabyło obligacji.
10.9. STO nie nabyło nieruchomoĞci.
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11. Dane o działalnoĞci zleconej STO przez podmioty paĔstwowe i samorządowe
STO nie realizowało zadaĔ o charakterze działalnoĞci zleconej.
12. Informacja o rozliczeniach STO z tytułu ciąĪących zobowiązaĔ podatkowych
oraz informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W okresie sprawozdawczym STO składało deklaracje podatkowe: PIT-4R, PIT-8AR, PIT8S,VAT-7, CIT-8, CIT-8O, CIT-D, IFT-1R.
Na dzieĔ 31 sierpnia 2010 r. zobowiązania podatkowe wynosiły – 1 672,00 zł PIT-4R, zaliczka
za sierpieĔ 2010 r.; 514,00 CIT-8 podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r. oraz
zobowiązania z tytułu ubezpieczeĔ społecznych 6 017,90 zł (DRA, deklaracja za sierpieĔ 2010
r.).

SKARBNIK
Zarządu Głównego STO

PREZES
Społecznego Towarzystwa OĞwiatowego

Andrzej KryszeĔ

dr Anna OkoĔska-Walkowicz
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
OĞrodka Doskonalenia Nauczycieli
00-029 Warszawa, ul. Nowy ĝwiat 39

za rok obrotowy 2009
/od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r./

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalnoĞci Jednostki w roku obrotowym było:
organizowanie róĪnych form doskonalenia nauczycieli, w tym seminariów, konferencji,
wykładów, warsztatów i szkoleĔ uwzglĊdniających specyfikĊ nauczanych przedmiotów lub
prowadzonych zajĊü oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejĊtnoĞci zawodowych
nauczycieli: szkolenie dyrektorów szkół STO w Poznaniu, szkolenie dla matematyków
szkół STO w Warszawie, konferencja nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Krakowie i
cykle szkoleĔ dla wychowawców, dyrektorów szkół i prezesów kół w Koczale.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2009
od 01-09-2009 do 31-08-2010
2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoĪeniu moĪliwoĞci kontynuacji
działalnoĞci.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjĊtych zasad (polityką)
rachunkowoĞci ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały
nr 1039/09 Zarządu Głównego STO z dnia 9 marca 2009 roku:
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
w sposób zgodny w szczególnoĞci z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów
2, 4 i 8 ustawy o rachunkowoĞci.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spoĞród moĪliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres
wieloletni.
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4. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna
ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów
i pasywów:
1) wartoci niematerialne i prawne: nie wystĊpują
2) Ğrodki trwałe: nie wystĊpujĊ
3) Ğrodki trwałe w budowie: nie wystĊpują
4)inwestycje długoterminowe: nie wystĊpują
5) zapasy materiałów: nie wystĊpują
6) zapasy towarów – nie wystĊpują
7) zapasy produktów: nie wystĊpują
8) naleĪnoĞci: w kwotach wymaganej zapłaty bez zachowania zasady ostroĪnej wyceny
9) inwestycje krótkoterminowe: nie wystĊpują
10) fundusze własne : nie wystĊpuje
11) zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty, brak zobowiązaĔ wyraĪonych w
walutach obcych.
Warszawa, dn.10 listopada 2010 r.
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NIP
REGON

IV. Informacja dodatkowa
(załcznik do bilansu oraz rachunku wyników)
Orodek Doskonalenia Nauczycieli STO w Warszawie
(nazwa szkoły / zespołu szkół / SKT STO)

(nazwa miejscowoci)

za rok obrotowy 2009
1. Dane uzupełniajce o aktywach i pasywach:
1)

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartoĞci Ğrodków trwałych, wartoĞci niematerialnych i

prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
a) rodki trwałe wartoü początkowa:
:\V]F]HJyOQLHQLH
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK

=ZLĊNV]HQLD]W\WXáX
±]DNXSyZ
±DNWXDOL]DFML
±LQQH

:DUWRĞüSRF]ąWNRZD
QDSRF]ąWHN
URNXREURWRZHJR

ĝURGNLWUZDáHUD]HP 

w zł i gr



=PQLHMV]HQLDZDUWRĞFL
SRF]ąWNRZHM



6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR



z tego:
1) nie ma
2)
3)
b) umorzenia Ğrodków trwałych:

w zł i gr

=ZLĊNV]HQLDXPRU]HĔ
:\V]F]HJyOQLHQLH
'RW\FKF]DVRZH
±GRW\FKF]DVRZ\FK
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK XPRU]HQLHQDSRF]ąWHN
±SU]HMĊW\FK]]DNXSyZ
ĞURGNyZWUZDá\FK 
URNXREURWRZHJR
±SR]RVWDá\FK

8PRU]HQLHĞURGNyZ 
WUZDá\FKUD]HP

=PQLHMV]HQLD
XPRU]HĔĞURGNyZ
WUZDá\FK



6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR





z tego:
1)
2)
c) wartoĞci niematerialne i prawne - wartoĞü początkowa:
:DUWRĞüSRF]ąWNRZD
QDSRF]ąWHNURNX
REURWRZHJR

:\V]F]HJyOQLHQLH
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK

:DUWRĞFL
QLHPDWHULDOQH
LSUDZQHUD]HP

z tego:
1) nie ma
2)
3)



=PQLHMV]HQLDZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FK
LSUDZQ\FK

=ZLĊNV]HQLD]W\WXáX
±QRZ\FK]DNXSyZ
±LQQH



w zł i gr



6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR



d) umorzenia wartoci niematerialnych i prawnych:
'RW\FKF]DVRZH
:\V]F]HJyOQLHQLH
XPRU]HQLHQDSRF]ąWHN
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK
URNXREURWRZHJR

8PRU]HQLHZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FK
LSUDZQ\FKUD]HP



w zł i gr

=ZLĊNV]HQLD
XPRU]HĔ



=PQLHMV]HQLD
XPRU]HĔ



6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR



z tego:
1)
2)
3)
e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:
:\V]F]HJyOQLHQLH
ZJSR]\FMLELODQVRZ\FK

'áXJRWHUPLQRZH
DNW\ZDILQDQVRZH
UD]HP

:DUWRĞü
QDSRF]ąWHNURNX



w zł i gr

=ZLĊNV]HQLD
ZFLąJXURNX



=PQLHMV]HQLD
ZFLąJXURNX



6WDQQDNRQLHFURNX
REURWRZHJR



z tego:
1) nie ma
2)
3)
2) Wartoü gruntów uĪytkowanych wieczyĞcie:

a) na pocztek roku 0,00 zł

b) na koniec roku 0,00 zł

3) WartoĞü początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) Ğrodków trwałych,
uĪywanych na podstawie umów:
a) na pocztek roku

b) na koniec roku

a) najmu

.............................. zł ..................................... zł

b) dzierawy

.............................. zł ..................................... zł

c) innych umów (leasingu)

.............................. zł .................................... zł

d) razem

_______________ zł __________________ zł

4) WartoĞü zobowiązaĔ wobec budĪetu paĔstwa lub J.S.T. z tytułu uzyskania prawa
własnoĞci budynków i budowli:
a) na pocztek roku ............... zł

b) na koniec roku ...................... zł

2. Informacje o strukturze przychodów – ródła i wysokoü:
w zł i gr
Przychody za rok:
poprzedni

Wyszczególnienie

kwota

Przychody razem

5100,44

obrotowy

% struktury

kwota

% struktury

100

15 532,27

100

z tego:
1) Przychody działalnoci statutowej
– składki brutto okrelone statutem
2) Przychody z działalnoci statutowej
nieodpłatnej poytku publicznego
w tym:
1) dotacje
2) subwencje
3) Przychody z działalnoci statutowej
odpłatnej poytku publicznego
w tym:
1) dotacje
2) szkolenia
4) Pozostałe przychody okrelone
statutem
5) Pozostałe przychody

2 215,00 14,26
5100,00

99,99

Przychody ze sprzeday rodków
trwałych, rodków trwałych w
budowie oraz wartoci
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji rodków
trwałych
Inne

3 317,27

6) Przychody finansowe
Ceny sprzeday akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów
bankowych
Odsetki od poyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartociowych
Otrzymane dywidendy od akcji
obcych
Inne przychody finansowe

10 000,00 64,38

0,44

0,01

21,36

3. Informacja o strukturze kosztów:
Koszty za rok:
poprzedni

Wyszczególnienie

Koszty razem

Obrotowy

kwota

% struktury

Kwota

% struktury

1783,17

100

2 411,66

100

1) Koszty realizacji działalnoci
statutowej nieodpłatnej poytku
publicznego
1) wiadczenia pienine
2) wiadczenia niepienine
2) Koszty realizacji działalnoci
statutowej odpłatnej poytku
publicznego
1) wiadczenia pienine

2 163,60

89,71

246,00

10,20

2,06

0,09

2) wiadczenia niepienine
3) Pozostałe koszty realizacji zada
statutowych
1) wiadczenia pienine
2) wiadczenia niepienine
4) Koszty ogólnoadministracyjne
1) usługi obce
5) Pozostałe koszty (operacyjne)
działalnoci statutowej
6) Koszty finansowe działalnoci
statutowej
7) Straty nadzwyczajne działalnoci
statutowej

500,28

28,06

1282,89

71,94

4. Struktura funduszu statutowego z dnia załoenia (powstania) Jednostki:
stan na 31.08. 2010 r. w zł i gr
Wyszczególnienie ródeł
Pochodzenia – tworzenia funduszu
Warto funduszu statutowego razem
z tego:

Kwota
(zł)
0,00

1)
2)

5. Dane o ródłach zwikszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
w roku obrotowym:
w zł i gr

Kwota

Wyszczególnienie
1. Stan funduszu na pocztek roku:
2. Zwikszenia funduszu w cigu roku
z tego z tytułu:
1)

0,00
0,00

2)
3)
4)
5)
3. Zmniejszenia funduszu w cigu roku
z tego z tytułu:
1)

0,00

2)
3)
4)
5)
4. Stan funduszu na koniec roku

0,00

6. Wykaz zobowiza działalnoci statutowej zabezpieczonych na majtku
jednostki:
w zł i gr
Wyszczególnienie
zobowiza

Forma
zabezpieczenia

Stan na:
pocztek
koniec
roku
roku

Zobowizania działalnoci statutowej
razem:
z tego z tytułu:
1)

2)
3)
7. Wykaz zobowiza warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostk gwarancji
i porcze), zwizanych z działalnoci statutow:
w zł i gr
Stan na:
Rodzaj zobowiza, gwarancji, porcze

pocztek
roku

koniec
roku

Zobowizania warunkowe ogółem:
z tego
1)
2)
3)

8. Rozliczenia midzyokresowe czynne i bierne:
Rozliczenia midzyokresowe czynne i bierne:
stan na
Tytuły
1) Ogółem czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów
wg tytułów:
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania
pomieszcze
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych
publikacji
c) opłacone z góry ubezpieczenia majtkowe i osobowe
d) inne czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów
2) Ogółem bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów
wg tytułów:
a) inne bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów

pocztek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

9. Rozliczenie głównych pozycji rónicych podstaw opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty
brutto) – metod bilansow:

Wyszczególnienie ustale
1. Zysk/Strata brutto:
2. Trwałe rónice dodatnie – zwikszajce podstaw
opodatkowania (+):
z tego z tytułu:
1) wynik ujemny roku poprzedniego zwikszajcy koszty roku
2)
3. Trwałe rónice ujemne – zmniejszajce podstaw
opodatkowania (-):
z tego z tytułu:
1) wynik dodatni roku poprzedniego zwikszajcy przychody roku
obrotowego
4. Przejciowe rónice dodatnie (-):
z tego z tytułu:
1)
2)
5. Przejciowe rónice ujemne (+):
z tego z tytułu:
1)
2)
3)
4)
6. Przejciowe rónice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane
w roku obrotowym (+):
z tego z tytułu:
1)
2)
7. Przejciowe rónice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane
w roku obrotowym (-):
z tego z tytułu:
1)
2)
8. Dochód (poz.1+2-3-4+5+6-7):
9. Odliczenia od dochodu (-):
z tego z tytułu:
1) dochód zwolniony a art. 17 ust.1 pkt 4
2)
3)
10. Dochód do opodatkowania (poz.8-9) / Strata
11. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowicy
zobowizanie (poz.10 x stawka)
12. Zysk bilansowy/Strata bilansowa (poz.1-11):

w zł i gr
Kwota
13 124,73
0,00

0,00
3 317,27

3 317,27

8 897,73
8 897,73
8 897,73

0,00

13 124,73

10. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów
i ródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem
odpowiednich wskaników):
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

....................................................

....................................................

....................................................

(miejsce i data sporzdzenia)

(piecz i podpis ksigowego szkoły /
skarbnika SKT STO)

(piecz i podpis dyrektora szkoły /
prezesa SKT STO)

....................................................
(imi, nazwisko i podpis
osoby sporzdzajcej informacj
dodatkow)
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hĐŚǁĂųĂŶƌϭϭϯϴͬϭϬ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 14 maja 2011 r.
ŽƉƌǌǇũħĐŝƵĐǌųŽŶŬſǁĚŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ

ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϭϯƵƐƚ͘ϭpkt 1 i art. 29
ƵƐƚ͘ϮƉŬƚ͘ϱƐƚĂƚƵƚƵ^dKƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
WƌǌǇũČđǁƉŽĐǌĞƚĐǌųŽŶŬſǁ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͗
1.

WĂŶĂŽŐƵŵŝųĂ_ǁŝħĐŚĂ
ΑϮ

Osoba wymienione w ΑϭŽĚĚŶŝĂϭϰŵĂũĂϮϬϭϭƌ͘ũĞƐƚĐǌųŽŶŬŝĞŵ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ƉƌǌǇŶĂůĞǏČĐǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶŝĞĚŽ<ŽųĂdĞƌĞŶŽǁĞŐŽEƌϮϯϴ^dKǁĂƌųŽǁŝĞ͘
Αϯ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

hĐŚǁĂųĂŶƌϭϭϯϵͬϭϭ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 14 maja 2011 r.
w sprawie ƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂ^ƌĞďƌŶĞũKĚǌŶĂŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ

ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ 2 Regulaminu nadawania
^ƌĞďƌŶĞũ KĚǌŶĂŬŝ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ƐƚĂŶŽǁŝČĐĞŐŽ ǌĂųČĐǌŶŝŬ Ŷƌ Ϯ ĚŽ ƵĐŚǁĂųǇ Ŷƌ
ϭϬϳϱͬϭϬ'^dKǌϭϰŵĂũĂϮϬϭϬƌ͕͘ƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
WƌǌǇǌŶĂđ^ƌĞďƌŶČKĚǌŶĂŬħ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽŽƐŽďŽŵǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇŵǁǌĂųČĐǌŶŝŬƵĚŽ
ŶŝŶŝĞũƐǌĞũƵĐŚǁĂųǇ͘
ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

hĐŚǁĂųĂŶƌ1140/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 14 maja 2011 r.
w sprawie ƉƌŽũĞŬƚƵDŝƐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽƉŽŬŽŶƐƵůƚĂĐũĂĐŚ
ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚ1 statutu
^dKƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
1. Przyjmuje projekt Misji ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ŽƉƌĂĐŽǁĂŶǇǁǁǇŶŝŬƵŬŽŶƐƵůƚĂĐũi
ǌĞůĞŐĂƚĂŵŝŶĂ/y<^dK͕WƌĞǌĞƐĂŵŝ<ſų^dKŝǇƌĞŬƚŽƌĂŵŝ^ǌŬſų^dK͕ǁ ďƌǌŵŝĞŶŝƵŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ
w ǌĂųČĐǌŶŝŬƵ ĚŽŶŝŶŝĞũƐǌĞũƵĐŚǁĂųǇ͘
2. WƌŽũĞŬƚDŝƐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽƉƌǌĞŬĂǌƵũĞƐŝħĚŽ akceptacji ƉƌǌĞǌŶĂũďůŝǏƐǌǇ
<ƌĂũŽǁǇũĂǌĚĞůĞŐĂƚſǁ^dK.
ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

ĂųČĐǌŶŝŬĚŽƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭ40/11 ZG STO z dnia 14 maja 2011 r.
ǁƐƉƌĂǁŝĞƉƌŽũĞŬƚƵDŝƐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽƉŽŬŽŶƐƵůƚĂĐũĂĐŚ

^ƉŽųĞĐǌŶĞ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁŽ KƑǁŝĂƚŽǁĞ ũĞƐƚ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁČ ĚǌŝĂųĂũČĐČ ŶĂ rzecz
ƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĂǁWŽůƐĐĞŝĚĞŝŶŽǁŽĐǌĞƐŶĞũƐǌŬŽųǇ͕ųČĐǌČĐĞũŚĂƌŵŽŶŝũŶŝĞĞĚƵŬĂĐũħŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ.
SƚĂƌĂŵǇƐŝħƚĞǏo:
x ƵƐƉŽųĞĐǌŶŝĂŶŝĞŽƑǁŝĂƚǇ͕
x doskonalenie systemu edukacji narodowej,
x ďƵĚŽǁĂŶŝĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͘
EĂƐǌĞ ĐĞůĞ ŽƐŝČŐĂŵǇ przez ƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞ ŶŽǁǇĐŚ ĨŽƌŵ ŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂ͕ krzewienie wiedzy o
edukacjŝ͕ ĚďĂųŽƑđ Ž  kwalifikacje i autorytet nauczycieli oraz ǁƐƉſųƉƌĂĐħ ƌŽĚǌŝĐſǁ ŝ ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ
opartČ na wzajemnym zaufaniu.
ĂŬųĂĚĂŵǇ ŝ ƉƌŽǁĂĚǌŝŵǇ ƐǌŬŽųǇ͕ ǁ ŬƚſƌǇĐŚ ƵĐǌŶŝŽǁŝĞ ŽĚďŝĞƌĂũČ ǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĞ͕ ƌǌĞƚĞůŶĞ
ǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞ ŝ ǌǇƐŬƵũČ ƵŵŝĞũħƚŶŽƑđ ƵĐǌĞŶŝĂ Ɛŝħ ƉƌǌĞǌ ĐĂųĞ ǏǇĐŝĞ͘ Uczymy w atmosferze
ǁŽůŶŽƑĐŝ. SƚĂƌĂŵǇ Ɛŝħ͕ ďǇ ǁĂƌƚŽƑĐŝ ƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶĞ ƉƌǌĞǌ ƐǌŬŽųħ ŬƐǌƚĂųƚŽǁĂųǇ ǁ uczniach
ƉŽĐǌƵĐŝĞ ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝ ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ ǌĂ WŽůƐŬħ ŝ ƵƌŽƉħ ŽƌĂǌ ƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ ǌĂƐĂĚ
ǌƌſǁŶŽǁĂǏŽŶĞŐŽ ƌŽǌǁŽũƵ͘ Zabiegamy o profesũŽŶĂůŝǌŵ ǁ ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝƵ ƐǌŬŽųĂŵŝ
i przestrzegamy zasady non profit w ich finansowaniu.





  ϰϭͬϭϭ
 ČĚƵ'ŐŽ^ƉŽŐŽdŽ ǇƐƚKƑ ƚŽŐŽ
ĚŶŝϮϳŵĂũĂϮϬϭϭƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝƉƌŽũĞŬƚƵͣKďǇǁĂƚĞůƐŬĂ^ǌŬŽųĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ͟










  n  p n   t   t   n n    uchwa y
nr 199!" ZG STO z dnia 19 listopada 2" r. w sprawie ubiegania si( i realizacji program w
grantowych prowadzonych przez Zarzd G wny STO, uwzgl(dniajc pozytywn opini(
,*)& -). %/ maja 211 r. postanawia co nast(puje:

1
S. 1p).2'

$.. A.

4 do realizacji.

2
Uchwa a wchodzi w 6ycie z dniem jej podj(cia.






  ϰϮͬϭϭ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǌĚŶŝĂϵĐǌĞƌǁĐĂϮϬϭϭƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂĚŽƚĂĐũŝŶĂĐĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞ
^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ<ŽųĂdĞƌĞŶŽǁĞŐŽŶƌϵϮ^dKǁŝĞůĂǁŝĞ͕Ƶů͘ĞƌŽŵƐŬŝĞŐŽϭ



  n  p n   t   t ,
art. 29 ust. 2 p.7tt, postanawia, co nast(puje:

dzia ajc

na

podstawie

1
Przyznaje si( z bud6etu STO dotacje na dofinansowanie dzia alnoci statutowej
Samodzielnego ,  n  n 92 STO w 9$ , ul. :*.   .
99;, z .
2
Uchwa a wchodzi w 6ycie z dniem jej podj(cia.








  ϰϯͬϭϭ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǌĚŶŝĂϭϱĐǌĞƌǁĐĂϮϬϭϭƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂ^ƌĞďƌŶĞũKĚǌŶĂŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ


  n  p n   t   t , dzia ajc na podstawie § 2
Regulaminu nadawania Srebrnej Odzna.          
   n. %#   7/!1 ZG STO z 1 maja 21 r., postanawia,
co nast(puje:
1
Przyzna1'nn.+       '
 n.  ))#  &

%
Uchwa a wchodzi w 6ycie z dniem jej podj(cia.

*  ) 


ĂųČĐǌŶŝŬĚŽƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭϰϯͬϭϭǌĚŶŝĂϭϱĐǌĞƌǁĐĂϮϬϭϭƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂ^ƌĞďƌŶĞũKĚǌŶĂŬŝ^dK


Lp

Imi( i nazwis.

Fun.)

 )  n.

&

-Wyszomirs.

-*$ , n n%" STO w
Gdyni

dr Anna O.A.BWal. C
-

%&

Anna Stasiows.

 . A.Liceum Autors.

-Wyszomirs.C-
,n%" STO

hĐŚǁĂųĂŶƌ1144/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ŐŽƚŽǁŽƑĐŝƉŽƌħĐǌĞŶŝĂŬƌĞĚǇƚƵĚůĂ^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ<ŽųĂdĞƌĞŶŽǁĞŐŽŶƌϱϱ^dK
ǁBŽĚǌŝ͕Ƶů͘ǌĞƌǁŽŶĂϴ.

ĂƌǌČĚ 'ųſǁŶǇ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ ĚǌŝĂųĂũČĐ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
Ăƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϳƐƚĂƚƵƚƵ^dK͕ƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
tǇƌĂǏĂ ŐŽƚŽǁŽƑđ ƉŽƌħĐǌĞŶŝĂ ŬƌĞĚǇƚƵ ĚůĂ ^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ <ŽųĂ dĞƌĞŶŽǁĞŐŽ Ŷƌ ϱϱ ^dK ǁ
BŽĚǌŝ͕ Ƶů͘ ǌĞƌǁŽŶĂ ϴ w postaci zawarcia umowy ůŽŬĂƚǇ ďĂŶŬŽǁĞũ ŶĂ ŬǁŽƚħ ϭϭ0 ϬϬϬ͕ϬϬ ǌų
;ƐųŽǁŶŝĞ͗ƐƚŽĚǌŝĞƐŝħđƚǇƐŝħĐǇǌųŽƚǇĐŚͿ͘
ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

hĐŚǁĂųĂŶƌ1145/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 10 lipca 2011 r.
w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dKŝŵ͘ĚǁĂƌĚĂtŝĞĐǌŽƌŬĂ

ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘Ϯ
ƉŬƚϳƐƚĂƚƵƚƵ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗

Αϭ
1.
2.

hƐƚĂůĂ Ɛŝħ ZĞŐƵůĂŵŝŶ &ƵŶĚƵƐǌƵ ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĞŐŽ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK ŝŵ͘ ĚǁĂƌĚĂ
tŝĞĐǌŽƌŬĂǁďƌǌŵŝĞŶŝƵŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁǌĂųČĐǌŶŝŬƵŶƌϭ͘
hƐƚĂůĂ Ɛŝħ ǁǌſƌ ǁŶŝŽƐŬƵ Ž ƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞ ƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵ ǁ ďƌǌŵŝĞŶŝƵ ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ ǁ
ǌĂųČĐǌŶŝŬĂĐŚŶƌϮŝϯ͘
ΑϮ

1.
2.

hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘
dƌĂĐŝ ŵŽĐ ƵĐŚǁĂųĂ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK Ŷƌ ϭϬϳϴͬϭϬ ǌ ĚŶŝĂ ϭϰ ŵĂũĂ ϮϬϭϬ ƌ͘ ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞ ZĞŐƵůĂŵŝŶƵ &ƵŶĚƵƐǌƵ ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĞŐŽ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK ŝŵ͘ ĚǁĂƌĚĂ
Wieczorka.

ĂųČĐǌŶŝŬEƌϭĚŽƵĐŚǁĂųǇnr 1145/11
z dnia 10 lipca 2011 r.
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dKŝŵ͘ĚǁĂƌĚĂtŝĞĐǌŽƌŬĂ
/͘WŽƐƚĂŶŽǁŝĞŶŝĂŽŐſůŶĞ
KŝůĞǁĚĂůƐǌĞũĐǌħƑĐŝƵǏǇǁĂƐŝħŽŬƌĞƑůĞŶŝĂ͗
1) fundusz ʹ ŽǌŶĂĐǌĂ ƚŽ &ƵŶĚƵƐǌ ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK ŝŵ͘ ĚǁĂƌĚĂ
Wieczorka;
2) ƐǌŬŽųĂʹ ŽǌŶĂĐǌĂƚŽƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĞ͕ƐǌŬŽųħŝƉůĂĐſǁŬħŽƑǁŝĂƚŽǁČƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ^dK͖
3) dyrektor ʹ ŽǌŶĂĐǌĂƚŽĚǇƌĞŬƚŽƌĂƐǌŬŽųǇ^dK͖
4) Komisja ʹ ŽǌŶĂĐǌĂƚŽ<ŽŵŝƐũħ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶČĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dK͘
II. Fundusz
1. &ƵŶĚƵƐǌƚǁŽƌǌČƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌďƵĚǏĞƚƵĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dK͕ĚĂƌŽǁŝǌŶĐĞůŽǁǇĐŚ
ŝŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų͘
2. tǇƐŽŬŽƑđ ĨƵŶĚƵƐǌƵ ǌĞ ƑƌŽĚŬſǁ ǁųĂƐŶǇĐŚ ƵƐƚĂůĂ ĂƌǌČĚ 'ųſǁŶǇ ^dK ŶĂ ĚĂŶǇ ƌŽŬ
ŽďƌŽƚŽǁǇǁĚƌŽĚǌĞƵĐŚǁĂųǇ͘
3. ĂƌŽǁŝǌŶǇĐĞůŽǁĞƐČĚŽďƌŽǁŽůŶǇŵŝǁƉųĂƚĂŵŝĚĂƌĐǌǇŷĐſǁŶĂĐĞůĞĨƵŶĚƵƐǌƵ͘
4. ĂƌĐǌǇŷĐĂ ŵŽǏĞ ǁƐŬĂǌĂđ ůŝĐǌďħ ƵĐǌŶŝſǁ͕ ŬƚſƌǌǇ ŽƚƌǌǇŵĂũČ ƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵ ůƵď ǁǇƐŽŬŽƑđ
styƉĞŶĚŝƵŵ͘tƉųĂĐŽŶĂĚĂƌŽǁŝǌŶĂŵƵƐŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂđŬǁŽĐŝĞƉĞųŶĞŐŽƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵǌĂĐĂųǇ
ŽŬƌĞƐƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶŝĂƐƚǇƉĞŶĚŝſǁ͘
5. <ŽŵŝƐũĂ ƐŬųĂĚĂ ĂƌǌČĚŽǁŝ 'ųſǁŶĞŵƵ ^dK ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞ ǌ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ĨƵŶĚƵƐǌƵ ŶĂ ĚĂŶǇ
rok obrotowy ǁƌĂǌǌƉƌŽũĞŬƚĞŵĨƵŶĚƵƐǌƵŶĂƌŽŬŶĂƐƚħƉŶǇ͘
III. Warunki przyznawania stypendium socjalnego
1. ^ƚǇƉĞŶĚŝĂƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞƐČŶĂǁŶŝŽƐĞŬ͗
1) ǌĂƌǌČĚƵ<ŽųĂ^dKƉƌŽǁĂĚǌČĐĞŐŽƐǌŬŽųħ͕ĚŽŬƚſƌĞũƵĐǌħƐǌĐǌĂŬĂŶĚǇĚĂƚŶĂƐƚǇƉĞŶĚǇƐƚħ͖
2) ĚǇƌĞŬƚŽƌĂƐǌŬŽųǇ͕ĚŽŬƚſƌĞũƵĐǌħƐǌĐǌĂŬĂŶĚǇĚĂƚŶĂƐƚǇƉĞŶĚǇƐƚħ͖
3) ĐǌųŽŶŬĂĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dK͕
2. StypeŶĚŝĂƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞƐČƵĐǌŶŝŽŵ͕ŬƚſƌǌǇ͗
1) ƵĐǌħƐǌĐǌĂũČ ĚŽ ƐǌŬŽųǇ ůƵď ƐǌŬſų ;ǁ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ǌĞƐƉŽųƵ ƐǌŬſųͿ ^dK ŶŝĞ ŬƌſĐĞũ ŶŝǏ ũĞĚĞŶ
rok;
2) ŵĂũČ ƑƌĞĚŶŝČ ŽĐĞŶ ǁ ƐŬĂůŝ ϭ-ϲ ǌĂ ŽƐƚĂƚŶŝ ƌŽŬ ƐǌŬŽůŶǇ ŶŝĞ ŶŝǏƐǌČ ŶŝǏ ϰ͕Ϯ ǁ ƐǌŬŽůĞ
podstawowej, 4,0 w przypadku gimnazjum i 3,8 w pƌǌǇƉĂĚŬƵ ƐǌŬŽųǇ
ƉŽŶĂĚŐŝŵŶĂǌũĂůŶĞũ͕ǌƚǇŵǏĞǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵƵĐǌŶŝſǁŬů͘//-/sƐǌŬŽųǇƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞũǌĂŵŝĂƐƚ
ƑƌĞĚŶŝĞũ ŽĐĞŶ <ŽŵŝƐũĂ ƵǁǌŐůħĚŶŝĂ ŽĐĞŶħ ŽƉŝƐŽǁČ ƵĐǌŶŝĂ ǁǇƐƚĂǁŝŽŶČ ŶĂ ŬŽŶŝĞĐ
poprzedniego roku szkolnego;
3) ǌŶĂũĚƵũČ Ɛŝħ ǁ ƚƌƵĚŶĞũ ƐǇƚƵĂĐũŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕ ŬƚſƌĂ ďħĚǌŝĞ ŽĐĞŶŝĂŶĂ ƉƌǌĞǌ <ŽŵŝƐũħ ŶĂ
ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ĚŽĐŚŽĚƵ ŶĂ ũĞĚŶĞŐŽ ĐǌųŽŶŬĂ ƌŽĚǌŝŶǇ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶĞŐŽ ƉƌǌĞǌ
ǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐħ͘
3. ^ƚǇƉĞŶĚŝƵŵŶŝĞŵŽǏĞŽƚƌǌǇŵĂđ͗
1) ƵĐǌĞŷ ƐǌŬŽųǇ ƉŽŶĂĚŐŝŵŶĂǌũĂůŶĞũ͕ ŬƚſƌǇ ǁ ŬůĂƐǇĨŝŬĂĐũŝ ǌĂ ŽƐƚĂƚŶŝ ƌŽŬ ƐǌŬŽůŶǇ ŽƚƌǌǇŵĂų
ŽĐĞŶħ ŶŝĞĚŽƐƚĂƚĞĐǌŶČ͕ ŽƌĂǌ ƵĐǌĞŷ ƐǌŬŽųǇ ƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞũ ůƵď ŐŝŵŶĂǌũƵŵ͕ ŬƚſƌǇ ǁ
ŬůĂƐǇĨŝŬĂĐũŝǌĂŽƐƚĂƚŶŝƌŽŬƐǌŬŽůŶǇŽƚƌǌǇŵĂųŽĐĞŶħŶŝĞĚŽƐƚĂƚĞĐǌŶČůƵďĚŽƉƵƐǌĐǌĂũČĐČ͖
2) ƵĐǌĞŷ͕ŬƚſƌĞŐŽŽĐĞŶĂǌǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂǌĂŽƐƚĂƚŶŝƌŽŬƐǌŬŽůŶǇũĞƐƚŶŝǏƐǌĂŽĚĚŽďƌĞũ͘
4. Stypendium jest przyznawane na okƌĞƐĚŽϭϬŵŝĞƐŝħĐǇ;ŽĚǁƌǌĞƑŶŝĂĚŽĐǌĞƌǁĐĂĚĂŶĞŐŽ
ƌŽŬƵƐǌŬŽůŶĞŐŽͿŝǁǇŶŽƐŝŶŝĞŵŶŝĞũŶŝǏϮϬйǁƐŬĂǌĂŶĞũǁĞǁŶŝŽƐŬƵǁǇƐŽŬŽƑĐŝĐǌĞƐŶĞŐŽ͘

5. <ŽŶƚǇŶƵĂĐũĂƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵǁǇŵĂŐĂǌųŽǏĞŶŝĂŶŽǁĞŐŽǁŶŝŽƐŬƵ͘
6. KƐŽďĂ ǁŶŝŽƐŬƵũČĐĂ Ž ƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵ ŵĂ ŽďŽǁŝČǌĞŬ ǌĂǁŝĂĚŽŵŝđ <ŽŵŝƐũħ Ž ǌŵianie
ǁĂƌƵŶŬſǁďǇƚŽǁǇĐŚƐƚǇƉĞŶĚǇƐƚǇůƵďŽǌĂƉƌǌĞƐƚĂŶŝƵƉƌǌĞǌŶŝĞŐŽŶĂƵŬŝǁƐǌŬŽůĞ^dK͘
7. ^ƚǇƉĞŶĚŝĂ ǌ ĚĂƌŽǁŝǌŶ ĐĞůŽǁǇĐŚ ƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞ ƐČǌŐŽĚŶŝĞǌƉŽǁǇǏƐǌǇŵŝ ǌĂƐĂĚĂŵŝ͕ ũĞĚŶĂŬ
ǁǇƐŽŬŽƑđƚĂŬŝĞŐŽƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵŵŽǏĞďǇđƵƐƚĂůŽŶĂƉƌǌĞǌĚĂƌĐǌǇŷĐħ͘
8. EŝĞďħĚČƌŽǌƉĂƚƌǇǁĂŶĞǁŶŝŽƐŬŝŽƐƚǇƉĞŶĚŝĂǌųŽǏŽŶĞƉƌǌĞǌ͗
1) <ŽųĂ͕ ŬƚſƌĞ ǌĂůĞŐĂũČ ǁ ƐƚŽƐƵŶŬƵ ĚŽ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK ǌ ŽƉųĂƚČ ŶĂůĞǏŶĞũ ĐǌħƑĐŝ
ƐŬųĂĚŬŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞũ͕
2) ƐǌŬŽųǇ͕ ŬƚſƌĞ ǌĂůĞŐĂũČ ǁ ƐƚŽƐƵŶŬƵ ĚŽ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK ǌ ŽƉųĂƚČ ŽĚƉŝƐſǁ ǌ
ƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽĚĐǌĞƐŶĞŐŽ͕
3) osoby niewymienione w ust. 1 pkt 1 ʹ 3.
9. tŶŝŽƐŬŝŽƐƚǇƉĞŶĚŝĂƐŬųĂĚĂŶĞƐČĚŽϯϬǁƌǌĞƑŶŝĂ͘tŶŝŽƐŬŝǌųŽǏŽŶĞƉŽƚǇŵƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽŐČ
ďǇđƌŽǌƉĂƚƌǌŽŶĞƚǇůŬŽǁǇũČƚŬŽǁŽ͕ŐĚǇĚŽƚǇĐǌČǁǇƉĂĚŬſǁůŽƐŽǁǇĐŚ͘
IV. Komisja stypendialna
1. tƐŬųĂĚ<ŽŵŝƐũŝǁĐŚŽĚǌŝŽĚϯĚŽϱŽƐſď͘
2. ǌųŽŶŬſǁ<ŽŵŝƐũŝƉŽǁŽųƵũĞŶĂĐǌĂƐŶŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^dK͘
3. ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝŵŽǏĞďǇđŽĚǁŽųĂŶǇǁŬĂǏĚǇŵĐǌĂƐŝĞƉƌǌĞǌĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^dK͘
4. ǌųŽŶŬŽǁŝĞ<ŽŵŝƐũŝǁǇďŝĞƌĂũČƐƉŽƑƌſĚƐŝĞďŝĞƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ͘
5. ǌųŽŶŬŽǁŝĞ<ŽŵŝƐũŝƌŽǌƉĂƚƌƵũČǁŶŝŽƐŬŝǁƐƉŽƐſďũĂǁŶǇŝƉƌǌǇǌŶĂũČƐƚǇƉĞŶĚŝĂǁŽďĞĐŶŽƑĐŝ
ŶŝĞ ŵŶŝĞũ ŶŝǏ ϯ ĐǌųŽŶŬſǁ <ŽŵŝƐũŝ͘ t ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ƌſǁŶĞũ ůŝĐǌďǇ ŐųŽƐſǁ ͣǌĂ͟ ŝ ͣƉƌǌĞĐŝǁ͟
ĚĞĐǇĚƵũĞŐųŽƐƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ<ŽŵŝƐũŝ͘
6. WŽƐŝĞĚǌĞŶŝĂ<ŽŵŝƐũŝŽĚďǇǁĂũČƐŝħĐŽŶĂũŵŶŝĞũĚǁĂƌĂǌǇǁƌŽŬƵ͗ŶŝĞƉſǍŶŝĞũŶŝǏǁƉŝĞƌǁƐǌĞũ
ĚĞŬĂĚǌŝĞ ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ ƌŽǌƉĂƚƌǇǁĂŶĞ ƐČ ǁŶŝŽƐŬŝ ŝ ƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞ ƐƚǇƉĞŶĚŝĂ͖ ǁ ĐǌĞƌǁĐƵ
Komisja analizuje wykonanie funduszu i przygotowuje sprawozdanie.
7. WŽƐŝĞĚǌĞŶŝĂ<ŽŵŝƐũŝǌǁŽųǇǁĂŶĞƐČǌŝŶŝĐũĂƚǇǁǇƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ<ŽŵŝƐũŝůƵďƉƌǌĞǌĂƌǌČĚ
'ųſǁŶǇ^dK͘
8. WŽƐŝĞĚǌĞŶŝĂ<ŽŵŝƐũŝƐČƉƌŽƚŽŬŽųŽǁĂŶe.
9. Decyzje Komisji w sprawie przyznania, odebrania lub nieprzyznania stypendium
ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶĞƐČǁƚƌǇďŝĞƵĐŚǁĂųǇŝŵĂũČĐŚĂƌĂŬƚĞƌŽƐƚĂƚĞĐǌŶǇ͘
10. WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ<ŽŵŝƐũŝůƵďĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^dKŵŽŐČǌǁŽųĂđŶĂĚǌǁǇĐǌĂũŶĞƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝĞ
Komisji w sprawie rozpatrzenia wnŝŽƐŬſǁ Ž ƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵ ƐŽĐũĂůŶĞ͕ ŬƚſƌĞ ǁƉųǇŶħųǇ ƉŽ ϯϬ
ǁƌǌĞƑŶŝĂŝƐČƵǌĂƐĂĚŶŝŽŶĞǁǇƉĂĚŬĂŵŝůŽƐŽǁǇŵŝ͘^ƚǇƉĞŶĚŝĂƉƌǌǇǌŶĂŶĞŶĂŶĂĚǌǁǇĐǌĂũŶǇŵ
ƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝƵ<ŽŵŝƐũŝŵŽŐČŽďĞũŵŽǁĂđŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϭϬŵŝĞƐŝħĐǇ͘
s͘tǇƉųĂƚĂƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵƐŽĐũĂůŶĞŐŽ
Przyznane stypendium pƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶĞũĞƐƚŶĂƌĂĐŚƵŶĞŬďĂŶŬŽǁǇƐǌŬŽųǇ͕ĚŽŬƚſƌĞũƵĐǌħƐǌĐǌĂ
ƵĐǌĞŷŝũĞƐƚƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂĐǌħƑĐŝŽǁĞƉŽŬƌǇĐŝĞĐǌĞƐŶĞŐŽ͘
s/͘^ƚǇƉĞŶĚŝƵŵͣ^dK-ǁƐŬŝĞdĂůĞŶƚǇ͟
1. ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^dKŵŽǏĞƉƌǌǇǌŶĂđƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵͣ^dK-ǁƐŬŝĞdĂůĞŶƚǇ͟ƵĐǌŶŝŽǁŝďħĚČĐĞŵƵ
laureatem lub fiŶĂůŝƐƚČ ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞŐŽ ŬŽŶŬƵƌƐƵ͕ ƚƵƌŶŝĞũƵ ůƵď ƉƌǌĞŐůČĚƵ ŝ
ƐƉĞųŶŝĂũČĐĞŵƵǁĂƌƵŶŬŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ///ƵƐƚ͘ϮƉŬƚϭ-2.
2. Przepisy pkt III ust. 1, ust. 3 i ust. 6ʹϴƐƚŽƐƵũĞƐŝħŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽ͘
3. tŶŝŽƐŬŝŽƐƚǇƉĞŶĚŝĂŵŽŐČďǇđƐŬųĂĚĂŶĞǁĐŝČŐƵĐĂųĞŐŽƌŽŬƵƐǌŬŽůŶĞŐŽ͘
4. WǇƐŽŬŽƑđƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵŽƌĂǌŽŬƌĞƐ͕ŶĂũĂŬŝƐŝħŐŽƉƌǌǇǌŶĂũĞŽŬƌĞƑůĂĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^dK͘
5. Przyznane stypendium przekazywane jest na rachunek stypendysty lub jego
rodzica/opiekuna prawnego wskazany we wniosku o stypendium.

ĂųČĐǌŶŝŬEƌϮĚŽƵĐŚǁĂųǇnr 1145/11
z dnia 10 lipca 2011 r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
ZG STO im. Edwarda Wieczorka
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;ǁǇƉĞųŶŝĂ<ŽŵŝƐũĂ^ƚǇpendialna)

EĂǌǁŝƐŬŽŝŝŵŝħǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
tŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐČũĞƐƚ;ǌĂǌŶĂĐǌǇđǁųĂƑĐŝǁĞͿ
ǌĂƌǌČĚ<ŽųĂ^dKEƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘........
ĚǇƌĞŬƚŽƌƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĂ͕ƐǌŬŽųǇůƵďƉůĂĐſǁŬŝ^dK
ĐǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dK
INFORMACJE O UCZNIU
<ůĂƐĂ͕ĚŽŬƚſƌĞũƵĐǌĞŷƵĐǌħƐǌĐǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ĂƚĂƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĂŶĂƵŬŝǁƐǌŬŽůĞͬǌĞƐƉŽůĞƐǌŬſų^dK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
<ĂŶĚǇĚĂƚƐƉĞųŶŝĂǁĂƌƵŶŬŝ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ///͘ϮZĞŐƵůĂŵŝŶƵ&ƵŶĚƵƐǌƵ
Stypendialnego.
_ƌĞĚŶŝĂŽĐĞŶǌĂŽƐƚĂƚŶŝƌŽŬƐǌŬŽůŶǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ΎͿ
*) w przypĂĚŬƵƵĐǌŶŝſǁ͗ϭͿŬůĂƐǇ/ŐŝŵŶĂǌũƵŵŝŬůĂƐǇ/ƐǌŬŽųǇƉŽŶĂĚŐŝŵŶĂǌũĂůŶĞũ͕
ǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǁƐŬųĂĚǌĞƐƉŽųƵƐǌŬſų^dK͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđƑƌĞĚŶŝČŽĐĞŶǌĂŽƐƚĂƚŶŝƌŽŬŶĂƵŬŝǁ
ƐǌŬŽůĞŶŝǏƐǌĞŐŽƐǌĐǌĞďůĂ͖
2) klasy II-/sƐǌŬŽųǇƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞũŶĂůĞǏǇǌĂųČĐǌǇđŬŽƉŝħŽĐĞŶǇŽƉŝƐŽǁĞũ͘
EKdz^<KBz
.........................................................
;ƉŝĞĐǌħđĂĚƌĞƐŽǁĂƐǌŬŽųǇͿ

EĂǌǁŝƐŬŽŝŝŵŝħĚǇƌĞŬƚŽƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘.......
>ŝĐǌďĂƵĐǌŶŝſǁǁƐǌŬŽůĞͬǌĞƐƉŽůĞƐǌŬſų^dK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
tǇƐŽŬŽƑđĐǌĞƐŶĞŐŽǁƐǌŬŽůĞǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂϭϬŵŝĞƐŝħĐǇ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǌųƉųĂƚŶĞ
przez ........ŵŝĞƐŝħĐǇ͘
^ƚǇƉĞŶĚŝƵŵƉƌŽƐǌħƉƌǌĞŬĂǌĂđŶĂƌĂĐŚƵŶĞŬ͗
ǁųĂƑĐŝĐŝĞůƌĂĐŚƵŶŬƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘.....
nazwa banku ........................................................................................................................
nr rachunku ......................................................................................................................
ĚŶŽƚĂĐũĂŝƵƌĂ^dKŽĚŶŽƑŶŝĞƉŬƚ///͘ϴZĞŐƵůĂŵŝŶƵ&ƵŶĚƵƐǌƵ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĞŐŽ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

K_t/E/tE/K^<KtzK^zdh:/DdZ/>E:<Ezd
I UZASADNIENIE WNIOSKU
Na podstawie przedƐƚĂǁŝŽŶĞŐŽƉƌǌĞǌƌŽĚǌŝĐſǁ;ƉƌĂǁŶǇĐŚŽƉŝĞŬƵŶſǁͿŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ǏĞ
ĚŽĐŚſĚŶĂũĞĚŶĞŐŽĐǌųŽŶŬĂƌŽĚǌŝŶǇǁǇŶŽƐŝŵŝĞƐŝħĐǌŶŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǌų
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ŽďŽǁŝČǌƵũħƐŝħĚŽƉŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂ<ŽŵŝƐũŝ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĞũŽǌŵŝĂŶŝĞǁĂƌƵŶŬſǁďǇƚŽǁǇĐŚ
ƐƚǇƉĞŶĚǇƐƚǇůƵďŽǌĂƉƌǌĞƐƚĂŶŝƵƉƌǌĞǌEŝĞŐŽŶĂƵŬŝǁƐǌŬŽůĞ͘WƌǌǇũŵƵũħŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđ
ŵŽƌĂůŶČŝƐƚĂƚƵƚŽǁČǌĂƉƌĂǁĚǌŝǁŽƑđĚĂŶǇĐŚǌĂǁĂƌƚǇĐŚǁƉŽǁǇǏƐǌǇŵǁŶŝŽƐŬƵ͘

ƉŝĞĐǌħđĨŝƌŵŽǁĂ

podpis wnioskodawcy
ƉŝĞĐǌħđŝŵŝĞŶŶĂ

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ
Po rozpatrzeniu wniosku Nr ................ dot. ucz..........................................................................
<ŽŵŝƐũĂ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĂƉŽƐƚĂŶŽǁŝųĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘................................ ;ǁƉŝƐĂđ͗ƉƌǌǇǌŶĂđͬŶŝĞƉƌǌǇǌŶĂđͿ
ƐƚǇƉĞŶĚŝƵŵŶĂǌŵŶŝĞũƐǌĞŶŝĞĐǌĞƐŶĞŐŽǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǌų;ƐųŽǁŶŝĞ
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ǌųŽƚǇĐŚͿŵŝĞƐŝħĐǌŶŝĞƉųĂƚŶǇĐŚǁ
okresie od ............................ do ...................................
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podpis Prezesa STO

Warszawa, dn. ........................................

hĐŚǁĂųĂŶƌ1146/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ
^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ z dnia 25 lipca 2011 r.
ǁƐƉƌĂǁŝĞƵƐƚĂŶŽǁŝĞŶŝĂǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂƐƉųĂƚǇŬƌĞĚǇƚƵ
udzielonego przez Bank DnB NORD Polska S.A.
ĚůĂ^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ<ŽųĂdĞƌĞŶŽǁĞŐŽŶƌϱϱ^dKǁBŽĚǌŝ͕ul. Czerwona 8,
w postaci blokady lokaty bankowej

ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϳ
ƐƚĂƚƵƚƵ ^dKŽƌĂǌ ƵĐŚǁĂųǇŶƌ ϭϭϰϰͬϭϭ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ ^dK ǌ ĚŶŝĂ Ϯϵ ĐǌĞƌǁĐĂ ϮϬϭϭ ƌ͘ ǁ ƐƉƌĂǁŝĞ
ŐŽƚŽǁŽƑĐŝƉŽƌħĐǌĞŶŝĂŬƌĞĚǇƚƵĚůĂ^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ<ŽųĂdĞƌĞŶŽǁĞŐŽŶƌϱϱ^dKǁBŽĚǌŝ͕Ƶů͘ǌĞƌǁŽŶĂ
ϴƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
hƐƚĂŶĂǁŝĂ Ɛŝħ ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞ ƐƉųĂƚǇ ŬƌĞĚǇƚƵ ƵĚǌŝĞůŽŶĞŐŽ ƉƌǌĞǌ ĂŶŬ Ŷ EKZ WŽůƐŬĂ ^͘͘ ĚůĂ
^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ <ŽųĂ dĞƌĞŶŽǁĞŐŽ Ŷƌ ϱϱ ^dK ǁ BŽĚǌŝ͕ Ƶů͘ Czerwona 8 w postaci blokady lokaty
ďĂŶŬŽǁĞũŶĂŬǁŽƚħϭϭϬϬϬϬ͕ϬϬǌų;ƐųŽǁŶŝĞ͗ƐƚŽĚǌŝĞƐŝħđƚǇƐŝħĐǇǌųŽƚǇĐŚͿǁĂŶŬƵŶEKZWŽůƐŬĂ
S.A. na okres do dnia 26 lipca 2012 r.

ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

hĐŚǁĂųĂŶƌ 1147/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ
^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ z dnia 2 sierpnia 2011 r.
ǁƐƉƌĂǁŝĞƵƐƚĂŶŽǁŝĞŶŝĂǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂƐƉųĂƚǇŬƌĞĚǇƚƵ
udzielonego przez Getin Noble Bank S.A.
dla ^ĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ<ŽųĂdĞƌĞŶŽǁĞŐŽŶƌϲϴ^dKǁ^ųƵƉƐŬƵ͕Ƶů͘<ŝůŝŷƐŬŝĞŐŽϰϭ,
w postaci blokady lokaty bankowej

ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϳ
ƐƚĂƚƵƚƵ^dKƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
hƐƚĂŶĂǁŝĂ Ɛŝħ ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞ ƐƉųĂƚǇ ŬƌĞĚǇƚƵ ƵĚǌŝĞůŽŶĞŐŽ ƉƌǌĞǌ Getin Noble Bank S.A. dla
SamodzieůŶĞŐŽ <ŽųĂ dĞƌĞŶŽǁĞŐŽ Ŷƌ ϲϴ ^dK ǁ ^ųƵƉŬƵ͕ Ƶů͘ <ŝůŝŷƐŬŝĞŐŽ ϰϭ w postaci blokady lokaty
ďĂŶŬŽǁĞũŶĂŬǁŽƚħϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬǌų;ƐųŽǁŶŝĞ͗ƐƚŽƉŝħđĚǌŝĞƐŝČƚƚǇƐŝħĐǇǌųŽƚǇĐŚͿǁGetin Noble Bank S.A.
ŶĂŽŬƌĞƐϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŽĚĚŶŝĂǌĂųŽǏĞŶŝĞ͘

ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌ ĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

hĐŚǁĂųĂŶƌ 1148/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 15 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia ^ƉŽųĞĐǌŶĞgo 'ŝŵŶĂǌũƵŵ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
w ĂƌųŽǁŝĞ

ĂƌǌČĚ 'ųſǁŶy ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϭϱ
statutu STO͕ƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗

Αϭ
ϭ͘dǁŽƌǌǇƐŝħ^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁĂƌųŽǁŝĞ, zwane dalej
ͣ^ǌŬŽųČ͕͟ǁƉŝƐĂŶĞĚŽĞǁŝĚĞŶĐũŝƐǌŬſųŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚDŝĂƐƚĂĂƌųŽǁŽƉŽĚƉŽǌǇĐũČϲ.

2. WŽǁŝĞƌǌĂƐŝħ ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ^ǌŬŽųǇǌƵƉŽǁĂǏŶŝĞŶŝĂĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ<ŽųƵdĞƌĞŶŽǁĞŵƵEƌ
238 STO ǁĂƌųŽǁŝĞ.
ϯ͘^ǌŬŽůĞŶĂĚĂũĞƐŝħ ƐƚĂƚƵƚǁďƌǌŵŝĞŶŝƵŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁǌĂųČĐǌŶŝŬƵĚŽƵĐŚǁĂųǇ͘

ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ.

hĐŚǁĂųĂŶƌ1149/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 15 sierpnia 2011 r.
w sprawie ƵƚǁŽƌǌĞŶŝĂ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ^ǌŬŽųǇWŽĚƐƚĂǁŽǁĞũ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁ
ĂƌųŽǁŝĞ

ĂƌǌČĚ 'ųſǁŶy ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐo, ĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϭϱ
statutu STO͕ƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗

Αϭ

ϭ͘ dǁŽƌǌǇ Ɛŝħ ^ƉŽųĞĐǌŶa ^ǌŬŽųħ WŽĚƐƚĂǁŽǁČ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ǁ ĂƌųŽǁŝĞ,
ǌǁĂŶĞĚĂůĞũͣ^ǌŬŽųČ͕͟ǁƉŝƐĂŶĞĚŽĞǁŝĚĞŶĐũŝƐǌŬſųŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚDŝĂƐƚĂĂƌųŽǁŽƉŽĚƉŽǌǇĐũČϳ.
2. WŽǁŝĞƌǌĂƐŝħƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ^ǌŬŽųǇǌƵƉŽǁĂǏŶŝĞŶŝĂĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ<ŽųƵdĞƌĞŶŽǁĞŵƵEƌϮϯϴ^dK
ǁĂƌųŽǁŝĞ͘
ϯ͘^ǌŬŽůĞŶĂĚĂũĞƐŝħƐƚĂƚƵƚǁďƌǌŵŝĞŶŝƵŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁǌĂųČĐǌŶŝŬƵĚŽƵĐŚǁĂųǇ͘

ΑϮ

hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ.

hĐŚǁĂųĂŶƌϭϭϱϬͬϭϭ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
ǁƐƉƌĂǁŝĞƵƚǁŽƌǌĞŶŝĂĞƐƉŽųƵ^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁ ĂƌųŽǁŝĞ

ĂƌǌČĚ 'ųſǁŶǇ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ ĚǌŝĂųĂũČĐ na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 statutu
^dKŽƌĂǌĂƌƚ͘ϵϬĂƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϳǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϭƌ͘ŽƐǇƐƚĞŵŝĞŽƑǁŝĂƚǇ;ǌ͘h͘ǌϮϬϬϰƌ͘EƌϮϱϲ͕ƉŽǌ͘ϮϱϳϮ͕ǌ
ƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
ϭ͘ dǁŽƌǌǇ Ɛŝħ ĞƐƉſų ^ǌŬſų ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ǁ ĂƌųŽǁŝĞ͕ ǌǁĂŶǇ ĚĂůĞũ
ͣĞƐƉŽųĞŵ͕͟ǁƐŬųĂĚŬƚſƌĞŐŽǁĐŚŽĚǌŝ͗
1)

^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁĂƌųŽǁŝĞ͖

2)

^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁĂƌųŽǁŝĞ͘

Ϯ͘^ŝĞĚǌŝďČǌĞƐƉŽųƵũĞƐƚŵŝĂƐƚŽĂƌųŽǁŽ͘ĚƌĞƐĞƐƉŽųƵ͗Ƶů͘ǁǇĐŝħƐƚǁĂϭ͘ĂƌųŽǁŽ͘
ϯ͘ĞƐƉŽųĞŵŬŝĞƌƵũĞĚǇƌĞŬƚŽƌ͕ŬƚſƌǇũĞƐƚũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞĚǇƌĞŬƚŽƌĞŵƐǌŬſųǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǁƐŬųĂĚĞƐƉŽųƵ͘
ϰ͘ĞƐƉſųũĞƐƚƉƌĂĐŽĚĂǁĐČĚůĂƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁƐǌŬſųǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǁũĞŐŽƐŬųĂĚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵĂƌƚ͘ϯ<ŽĚĞŬƐƵWƌĂĐǇ.
ϱ͘ ĞƐƉſų ƉƌŽǁĂĚǌŝ ĚůĂ ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ ƐǌŬſų ǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǁ ũĞŐŽ ƐŬųĂĚ ǁƐƉſůŶČ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũħ ŝ ŐŽƐƉŽĚĂƌŬħ
ĨŝŶĂŶƐŽǁČ͕ǌƚǇŵǏĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇƐǌŬſųƐČŬƐŝħŐŽǁŽǁǇŽĚƌħďŶŝŽŶĞ͘
ϲ͘^ǌŬŽųǇǁĐŚŽĚǌČĐĞǁƐŬųĂĚĞƐƉŽųƵĚǌŝĂųĂũČǁŽƉĂƌĐŝƵŽŽĚƌħďŶĞƐƚĂƚƵƚǇ͘
ϳ͘ĞƐƉſų ĚǌŝĂųĂǁŽƉĂƌĐŝƵŽŶŝŶŝĞũƐǌČƵĐŚǁĂųħŽƌĂǌƵĐŚǁĂųǇǁųĂĚǌ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͘
ϴ͘ WŽǁŝĞƌǌĂ Ɛŝħ ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ ĞƐƉŽųƵ ǌ ƵƉŽǁĂǏŶŝĞŶŝĂ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ <ŽųƵ dĞƌĞŶŽǁĞŵƵ Eƌ Ϯϯϴ ^dK ǁ
ĂƌųŽǁŝĞ͘
ΑϮ

hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

hĐŚǁĂųĂŶƌϭϭϱϭ/11
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 24 sierpnia 2011 r. ǌŵŝĞŶŝĂũČĐĂƵĐŚǁĂųħŶƌϭϭϱϬͬϭϭǌĚŶŝĂϭϲƐŝĞƌƉŶŝĂϮϬϭϭƌ͘
w sprawie ƵƚǁŽƌǌĞŶŝĂĞƐƉŽųƵ^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ
^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁĂƌųŽǁŝĞ
ZarǌČĚ'ųſǁŶǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ĚǌŝĂųĂũČĐŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĂƌƚ͘ϮϵƵƐƚ͘ϮƉŬƚϭϱ
ƐƚĂƚƵƚƵ^dK͕ƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗
Αϭ
WĂƌĂŐƌĂĨϭƵĐŚǁĂųǇŶƌϭϭϱϬͬϭϭǌĚŶŝĂϭϲƐŝĞƌƉŶŝĂϮϬϭϭƌ͘ŽƚƌǌǇŵƵũĞďƌǌŵŝĞŶŝĞ͗
ͣΑϭ
dǁŽƌǌǇƐŝħĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝŵ͘ >ŽƚŶŝŬſǁDŽƌƐŬŝĐŚ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
ǁĂƌųŽǁŝĞ͕ǌǁĂŶǇĚĂůĞũͣĞƐƉŽųĞŵ͕͟ǁƐŬųĂĚŬƚſƌĞŐŽǁĐŚŽĚǌŝ͗
1) ^ƉŽųĞĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁĂƌųŽǁŝĞ͖
2) ^ƉŽųĞĐǌŶĞ'ŝŵŶĂǌũƵŵ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁĂƌųŽǁie.
Ϯ͘^ŝĞĚǌŝďČǌĞƐƉŽųƵũĞƐƚŵŝĂƐƚŽĂƌųŽǁŽ͘ĚƌĞƐĞƐƉŽųƵ͗Ƶů͘ǁǇĐŝħƐƚǁĂϭ͘ĂƌųŽǁŽ͘
ϯ͘ ĞƐƉŽųĞŵ ŬŝĞƌƵũĞ ĚǇƌĞŬƚŽƌ͕ ŬƚſƌǇ ũĞƐƚ ũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞ ĚǇƌĞŬƚŽƌĞŵ ƐǌŬſų ǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǁ ƐŬųĂĚ
ĞƐƉŽųƵ͘
ϰ͘ ĞƐƉſų ũĞƐƚ ƉƌĂĐŽĚĂǁĐČ ĚůĂ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ ƐǌŬſų ǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǁ ũĞŐŽ ƐŬųĂĚ ǁ ƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵ Ăƌƚ͘ ϯ
Kodeksu Pracy.
ϱ͘ ĞƐƉſų ƉƌŽǁĂĚǌŝ ĚůĂ ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ ƐǌŬſų ǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǁ ũĞŐŽ ƐŬųĂĚ ǁƐƉſůŶČ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũħ ŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌŬħĨŝŶĂŶƐŽǁČ͕ǌƚǇŵǏĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇƐǌŬſųƐČŬƐŝħŐŽǁŽǁǇŽĚƌħďŶŝŽŶĞ͘
ϲ͘^ǌŬŽųǇǁĐŚŽĚǌČĐĞǁƐŬųĂĚĞƐƉŽųƵĚǌŝĂųĂũČǁ ŽƉĂƌĐŝƵŽŽĚƌħďŶĞƐƚĂƚƵƚǇ͘
ϳ͘ ĞƐƉſų ĚǌŝĂųĂ ǁ ŽƉĂƌĐŝƵ Ž ŶŝŶŝĞũƐǌČ ƵĐŚǁĂųħ ŽƌĂǌ ƵĐŚǁĂųǇ ǁųĂĚǌ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ
KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͘
ϴ͘ WŽǁŝĞƌǌĂ Ɛŝħ ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ ĞƐƉŽųƵ ǌ ƵƉŽǁĂǏŶŝĞŶŝĂ ĂƌǌČĚƵ 'ųſǁŶĞŐŽ <ŽųƵ dĞƌĞŶŽǁĞŵƵ Eƌ Ϯϯϴ
^dKǁĂƌųŽǁŝĞ͘͟
ΑϮ
hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

hĐŚǁĂųĂŶƌϭϭϱϮͬϭϭ
ĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
ǁƐƉƌĂǁŝĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũ
KƑƌŽĚŬĂŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĂEĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ

ĂƌǌČĚ 'ųſǁŶǇ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ KƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ĚǌŝĂųĂũČĐ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ Ăƌƚ͘ Ϯϵ ƵƐƚ͘ Ϯ ƉŬƚ ϳ
ƐƚĂƚƵƚƵ^dKƉŽƐƚĂŶĂǁŝĂ͕ĐŽŶĂƐƚħƉƵũĞ͗

Αϭ

WƌǌǇǌŶĂũĞƐŝħǌďƵĚǏĞƚƵ^dKĚŽƚĂĐũħŶĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũKƑƌŽĚŬĂŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĂ
Nauczycieli STO ǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝϭϭ ϬϬϬ͕ϬϬǌų͘

ΑϮ

hĐŚǁĂųĂǁĐŚŽĚǌŝǁǏǇĐŝĞǌĚŶŝĞŵũĞũƉŽĚũħĐŝĂ͘

