Statut Spółdzielni Uczniowskiej
§1
Postanowienia ogólne
1. Spółdzielnia Uczniowska jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich
samodzielnie, pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu
uchwalonego przez Dyrektora szkoły i uczniów - założycieli.
2. Nazwa spółdzielni brzmi U Kusego.
3. Terenem działalności spółdzielni jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kusocińskiego w
Myśliborzu.
4. Spółdzielnia zrzesza co najmniej 10 członków z klas IV-VIII.
5. Statut po konsultacji z opiekunem i Radą Pedagogiczną podlega zatwierdzeniu przez
Dyrektora szkoły.
6. Spółdzielnia jako organizacja szkolna nie ma osobowości prawnej. Dyrektor szkoły lub
opiekun spółdzielni zgłasza istnienie spółdzielni do Fundacji Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 65.

§2
Cel i zakres działania
1. Celem spółdzielni jest:
a. kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w
warunkach gospodarki rynkowej,
b. prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej na rzecz szkoły
i uczniów,
c. kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania
wypracowanej nadwyżki bilansowej,
d. organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych
potrzeb uczniów,
e. propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.
2. Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami, działającymi na terenie szkoły.
3. Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność w następujących dziedzinach:
a. organizowanie zakupu i sprzedaży towarów spożywczych, przyborów szkolnych
oraz podręczników,
b. udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w książki uczniów będących w
trudnej sytuacji materialnej,
c. działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
4. Spółdzielnia prowadzi sklepik szkolny.

§3

Członkowie
1. Członkostwo jest dobrowolne.
2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń klasy IV – VIII szkoły.
3. Członek spółdzielni ma prawo:
a. korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni,
b. zgłaszać swoje uwagi opiekunowi w sprawie doskonalenia działalności
spółdzielni.
4. Członek spółdzielni jest obowiązany:
a. stosować się do postanowień statutu,
b. wykonywać sumiennie swoje obowiązki,
c. dbać o powierzone mu mienie spółdzielni.
5. Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia,
b. ukończenia szkoły lub przeniesienia się ucznia do innej szkoły.

§4
Opieka i kontrola spółdzielni
1. Opiekę nad działalnością spółdzielni prowadzi nauczyciel - opiekun.
2. Opiekun spółdzielni kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółdzielni
Uczniowskiej, prowadzi rachunkowość tej spółdzielni według zasad ustalonych przez
Krajową Radę Spółdzielczą i Dyrektora szkoły.
3. Opiekun spółdzielni składa Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej co najmniej raz
w roku sprawozdanie z działalności spółdzielni.
4. Komisja rewizyjna w składzie Dyrektora szkoły i członka Rady Pedagogicznej dokonuje
co najmniej raz na pół roku kontroli kasy, ksiąg i dowodów, realizując tym samym
obowiązki nadzorczo - kontrolne.

§5
Fundusze i rachunkowość spółdzielni
1. Dla finansowania działalności spółdzielni tworzy się:
a. fundusz zasobowy,
b. fundusz prac oświatowych,
c. w miarę potrzeby inne fundusze celowe.
2. Fundusz zasobowy jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat,
wynikłych z działalności spółdzielni i składa się z:
a. części czystej nadwyżki,
b. dotacji,
c. darowizn.
3. Fundusz prac oświatowych tworzy się z części czystej nadwyżki oraz z nagród
przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo lub udział w konkursach.

§6
Postanowienia końcowe
1. Każdego roku na dzień 31 grudnia Spółdzielnia Uczniowska sporządza informacje o
całokształcie swej pracy i przekazuje je do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w
Krakowie.
2. Wnioski dotyczące likwidacji Spółdzielni Uczniowskiej może zgłaszać Dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku
likwidowanej spółdzielni.
4. Protokół oraz dokumentację likwidacji spółdzielni należy zdeponować w archiwum
szkoły.
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