
Uchwała nr 4 

z dnia 11.12.2019 

Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyjmowania w poczet członków 

  

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego na 
podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w związku z 
pkt. 9 Uchwały ZG STO nr 328/96 z dnia 6 czerwca 1996 r. w sprawie zasad nabywania i 
utraty członkostwa zwyczajnego w STO uchwala: 

  

REGULAMIN  

przyjmowania w poczet członków zwyczajnych do Stowarzyszenia Samodzielnego Koła 
Terenowego nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

uchwalony dnia 11 grudnia 2019roku 

Rozdział 1 Przepisy ogólne  

§ 1 

Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o:  

a) Stowarzyszeniu – to przez Stowarzyszenie rozumie się Samodzielne Koło 
Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 

b) Zarządzie – to przez Zarząd rozumie się Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego 
nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 

c) Szkole rozumie się przez to Szkołę Podstawą im Urszuli Ledóchowskiej przy ul. 
Grunwaldzkiej nr 154, 60-313 w Poznaniu, 

d) Dyrektorze Szkoły rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Urszuli Ledóchowskiej przy ul. Grunwaldzkiej nr 154, 60-313 w Poznaniu, 

e) kandydacie na członka – rozumie się osobę fizyczną wyrażającą wolę wstąpienia 
do Stowarzyszenia  

  

Rozdział 2 Członkowie zwyczajni 

§ 2 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji 



zobowiązuje się do działania na rzecz Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego 
Statutu. 

Rozdział 3 Procedura składania deklaracji o przyjęcie w poczet członków 

§ 3 

Kandydat na członka zobowiązany jest do złożenia wniosku o członkostwo w formie 
pisemnej poprzez wypełnienie wszystkich pól deklaracji zamieszczonej na stronie szkoły 
wwww.spolecznajedynka.pl w sposób czytelny oraz złożenie własnoręcznego podpisu. 

§ 4 

Wypełnioną deklarację kandydat składa w sekretariacie szkoły w dwóch egzemplarzach, 
jeden dla kandydata, a jeden dla Stowarzyszenia. Na każdym z egzemplarzy  wpisywana 
jest data wpływu deklaracji do Sekretariatu Szkoły. 

§ 5 

Dyrektor Szkoły najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji w Szkole przez 
kandydata zobowiązany jest do przekazania oryginału deklaracji Prezesowi, Wiceprezesowi 
lub Sekretarzowi Koła wraz z potwierdzeniem daty przekazania.  

Rozdział 4 Procedura podejmowania decyzji o przyjęcie w poczet członków 

§ 6 

1. Zarząd po otrzymaniu deklaracji zastrzega sobie możliwość wezwania do 
uzupełnienia deklaracji lub złożenia wyjaśnień. 

2. Zarząd zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku o członkostwo w terminie 90 dni 
od daty wpływu deklaracji do Sekretariatu Szkoły. 

3. Rozpatrzenie wniosku odbywa się na posiedzeniu Zarządu lub w trybie obiegowym 
poprzez podjęcie stosownej uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów.  

4. Zarząd zobowiązany jest do poinformowania kandydata na członka o przyjęciu bądź 
oddaleniu wniosku o przyjęcie w poczet członków członkostwo w terminie 30 dni od 
daty podjęcia uchwały w sprawie członkostwa w formie mailowej, w przypadku 
wyrażenia przez kandydata zgody na przesyłanie zawiadomień w formie 
elektronicznej na adres wskazany w deklaracji lub w innej formie potwierdzającej 
odbiór. 

§ 7 

1.Nowy członek zobowiązany jest wpłacić roczną składkę członkowską w ciągu 2 tygodni od 
dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków. 

2. W przypadku braku wpłaty składki we wskazanym wyżej terminie Zarząd może podjąć 
decyzję o skreśleniu członka z listy z uwagi na brak opłaty. 

3. Ewidencję członków prowadzi Zarząd Koła. 



  

Rozdział 5 Postanowienia końcowe  

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku. 

§ 9 

W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy Statutu STO oraz uchwały STO w 
zakresie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego w STO. 


