CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów
nauczania w Szkole,
b) wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju dydaktycznego
artystycznego uczniów, nauczycieli Szkoły i członków Stowarzyszenia,
c)

oraz

współdziałanie
ze
Szkołą
w pomocy dydaktycznej, naukowej
i samokształceniowej dla nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia,
w szczególności z zakresie awansu zawodowego nauczycieli,

d) propagowanie dobytku artystycznego uczniów Szkoły w kraju i za granicą,
e) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowisk szkolnego
i lokalnego,
f)

organizowanie współpracy międzynarodowej poprzez podejmowanie
i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi instytucjami za granicą,

g) upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
h) kształtowanie i zachowanie więzi pomiędzy Szkołą, jej nauczycielami/
pracownikami oraz absolwentami,
i) opieka nad absolwentami Szkoły wchodzącymi w życie zawodowe,
j) pozyskiwanie środków na rzecz Stowarzyszenia oraz Szkoły,
§9
1. Stowarzyszenie realizuje określone w §8 cele poprzez:
a) inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, kursów, dyskusji,
prelekcji, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów

absolwentów, zjazdów koleżeńskich i naukowych swych członków oraz
publikowanie referatów wygłaszanych na tych zjazdach i innych materiałów,
b) organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy i inne imprezy
muzyczne,
c) wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej
działalnością,
d) wspieranie, organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności
artystycznej uczniów Szkoły,
e) wspieranie, w porozumieniu ze Szkołą, działalności artystycznej i naukowej
uczniów oraz swoich członków poprzez przyznawanie stypendiów i nagród,
organizowanie konkursów,
f) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji,
darowizn niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia i dóbr materialnych,
h) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,
i) organizowanie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i innych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci,
j) udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom Szkoły,
k) działalność samopomocowa wśród członków Stowarzyszenia,
l) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi,
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

