
 

 

 

               

                 

 

          REGULAMIN KOŁA RODZICÓW POLSKIEJ SZKOŁY    

           SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER                                                                                   

 

                                           ART. I. CEL ORGANIZACJI 

1. Krzewienie idei wychowania dzieci w duchu patriotycznym.  

2. Dbanie o poprawność mowy polskiej i przekazywanie dzieciom polskich 

tradycji i zwyczajów w  środowisku domowym. 

3. Organizowanie uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych. 

4. Pozyskiwanie funduszy na utrzymanie placówki szkolnej.  

5. Współpraca z organizacjami społecznymi. 

 

                              ART. II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1. Koło Rodziców jest organizacją ściśle apolityczną, niezależną, nie podlegającą 

żadnej organizacji społecznej. 

2.  Jednostką działającą na rzecz szkoły jest Rada Szkoły. 

3. Władze Koła Rodziców podejmują uchwały zwykłą większością głosów                        

w czasie zebrań. 

4. Zebrania Koła Rodziców zwoływane są na wniosek: 

 

Polska Szkola  Sobotnia     
w Worcester 

 

 
 
 
 



 Rady Pedagogicznej 

 dyrektora szkoły 

 Rady Szkoły 
 

                                        ART. III. CZŁONKOWIE 

1. Członkami Koła Rodziców są rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci 

uczęszczających do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Worcester. 

2. Do Koła Rodziców mogą ponadto przynależeć sympatycy szkoły, nie będący 

rodzicami dzieci do niej uczęszczających, ale biorący aktywny udział w jej życiu i 

mający na celu dobro szkoły. 

 

                       ART. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

1. Członek ma prawo: 

 wypowiadania swojej opinii i zgłaszania do Rady Pedagogicznej oray 
Radz Szkoły  pomysłów na usprawnianie funkcjonowania szkoły 

 
2. Do obowiązków członka należy: 

 wspieranie szkoły w wychowywaniu ojczystym dzieci 

 przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminu, uchwał  i zarządzeń 

 czynny udział w pracach Koła Rodziców 

 współpraca z Radą Szkoły i wspieranie jej w działaniach na rzecz szkoły 

 uczestniczenie w zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez 
dyrektora szkoły 

 regularne płacenie składek na naukę dzieci w wysokości ustalonej przez 
Radę Szkoły 

 płacenie kaucji na początek każdego roku szkolnego celem 
zabezpieczenia szkoły przed nie wywiązywaniem się ucznia i rodzica                           
z  obowiązków jakie wynikają z Regulaminu. 

 regularne posyłanie dzieci do szkoły 

 dyżurowanie podczas zajęć szkolnych w wyznaczonym terminie, a w 
razie  niedyspozycji, zorganizowanie we własnym zakresie zastępstwa                     
i powiadomienie o owych zmianach dyrektora szkoły 

 



                                             ART. V. RADA SZKOŁY 

 

1. W skład Rady Szkoły mogą wchodzić rodzice/opiekunowie prawni dzieci, 

nauczyciele oraz sympatycy szkoły, czynnie biorący udział w jej życiu, mający na 

celu dobro szkoły. 

2. Liczba osób zasiadających w Radzie wynosi maksymalnie 7 osób, które 

wybiera dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły uzupełnia również w razie potrzeby 

skład Rady. 

3. Dyrekotr szkoły sprawuje jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady 

Szkoły. 

4. W skład Rady Szkoły powinny wchodzić następujące osoby: 

a) Przewodniczący Rady Szkoły: 

 reprezentuje szkołę na zewnątrz 

 posiada prawo zaciągania zobowiązań w imieniu Rady Szkoły 

 koordynuje pracę Rady Szkoły 

 zwołuje zebrania Rady Szkoły i Koła Rodziców 

 ściśle współpracuje z  Radą Pedagogiczną 

 kieruje działaniami dla pozyskania funduszy na utrzymanie szkoły 

 bierze czynny udział w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych 
 

b) Skarbnik: 

 zajmuje się finansami szkoły 
 

 pobiera czesne od rodziców bądź opiekunów prawnych  
 

 sporządza roczne rozliczenie przychodów i rozchodów szkoły 
 

 sporządza roczne sprawozdanie dla potrzeb Polskiej Macierzy Szkolnej                           
z siedzibą w Londynie. 



 
c) Sekretarz: 

 sporządza protokoły z Walnych Zebrań, które muszą być podpisane przez 
co najmniej dwie osoby uczestniczące  w Walnym Zebraniu 

 

 dostarcza kopie protokołów dyrektorowi szkoły 
 

 przeprowadza głosowania podczas Walnych Zebrań 
 

 prowadzi kronikę szkoły, bądź współpracuje z osobą, która zobowiązuje 
się przejąć na siebie tę funkcję. 

 
d) członkowie zwyczajni Rady Szkoły: 

 członkami zwyczajnymi mogą być rodzice/opiekunowie prawni dzieci, 
które uczęszczają do szkoły,  nauczyciele bądź sympatycy szkoły, którzy 
przynależą do Koła Rodziców. Członków wybiera dyrekor szkoły. 

 członek Rady Szkoły może zostać usunięty z piastowanego stanowiska 
jeśli świadomie łamie Statut, bądź Regulamin szkoły i działa na jej 
niekorzyść 

 w przypadku usunięcia członka, bądź rezygnacji z piastowanej funkcji, 
Przewodniczący Rady może uzupełnić liczbę członków samodzielnie                         
z w/w grona osób. 

5. Protokół z każdego posiedzenia Koła Rodziców sekretarz niezwłocznie 

dostarcza dyrektorowi szkoły. Odpis tegoż protokołu winien być wyłożony do 

wglądu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

                               ART. VI. PRZEPICY KOŃCOWE 

1. Regulamin Koła Rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II                       

w Worcester wchodzi  w życie z dniem 07 grudnia 2008 roku. 

 

 

 

 


