REGULAMIN
KOŁA RODZICIELSKIEGO I POLSKIEJ SZKOŁY im.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W TARPON SPRINGS,FL.
Art. 1.

Par. 1. Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarpon Springs jest instytucją społeczną,niedochodową. Celem
szkoły jest nauka języka polskiego, zaznajamianie z polskim dorobkiem kulturowym i przekazywanie polskich
tradycji młodszemu pokoleniu.
Par. 2. Działalność Szkoły opiera się na współpracy nauczycieli i rodziców młodzieży pobierającej w tej szkole naukę.
Par. 3. Za nauczanie i wychowanie w szkole odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły z gronem nauczycielskim.
Art. 2.
Par. 1.
a)
b)
c)

Członkami Koła Rodzicielskiego są:
rodzice uczniów,
osoby fizyczne i prawne, które wspierają materialine cele szkoły oraz
osoby, które zasłużyły się wybitnie w rozwoju szkoły.
Art. 3.

Par. 1.
a)
b)
c)
d)
e)

W skład Zarządu Koła Rodzicielskiego wchodzą:
prezes,
sekretarz korespondencyjny,
skarbnik,
członkowie Zarządu,
Dyrektor Szkoły z gronem pedagogicznym.

Par. 2.
a)
b)
c)

Zarząd Koła Rodzicielskiego:
organizuje imprezy dochodowe,
organizuje: sprzedaż podręczników, zakup nagród, sprzedaż biletów na imprezy szkolne,
współpracuje z Dyrektorem Szkoły i gronem nauczycielskim w sprawach techniczno-organizacyjnych szkoły.

Par. 3.
a)
b)
c)
d)
e)

Prezes Zarządu Koła:
reprezentuje Koło Rodzicielskie na zewnątrz,
kieruje pracą Zarządu,
zwołuje zebranie Zarządu i przewodniczy mu,
współpracuje z Dyrektorem Szkoły,
nie może jednocześnie pełnić funkcji Dyrektora Szkoły.

Par. 4.
a)
b)
c)

Skarbnik Zarządu Koła:
przyjmuje wszelkie wpłaty na cele szkolne,
dokonuje wypłat zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły,
prowadzi książki i dowody kasowe.

Par.5. Członkowie Zarządu Koła:
a)
biorą czynny udział w zebraniach Zarządu,
b)
wykonują prace zlecone im przez Prezesa.
Art. 4.
Par. 1. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodzą: Skarbnik, Prezes, Dyrektor Szkoły i jeden członek lub jego zastępca.
Par. 2. Komisja Rewizyjna:
a)
kontroluje gospodarkę Zarządu Koła,
Art. 5.
Par. 1. Fundusze szkolne składają się z dochodów z imprez organizowanych przez Koło
Rodzicielskie i donacje na cele szkolne.

Art. 6.
Par. 1. Nauczyciele uczący w Szkole im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarpon Springs tworzą
Radę Pedagogiczną.
Par. 2.
a)
b)
c)
d)

Rada Pedagogiczna:
decyduje o podręcznikach, programie nauczania i wystąpieniach zewnętrznych szkoły wraz z Zarządem Koła,
klasyfikuje uczniów pod względem postępów w nauce,
uchwala wnioski odnośnie potrzeb szkoły,
w razie potrzeby usuwa uczniów ze szkoły.

Par. 3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dyrektor szkoly Szkoły:
reprezentuje nauczycieli i uczniów na zewnątrz,
czuwa nad całością nauczania i wychowania w szkole,
organizuje klasy i zespoły nauczania,
zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i przewodniczy im,
organizuje wywiadówki i uroczystości szkolne,
uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Koła Rodzicielskiego,
angażuje i zwalnia w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Prezesem Koła Rodzicielskiego nauczycieli szkoły,
zawiesza uczniów w uczęszczaniu do szkoły, powiadamiając o tym Prezesa Koła Rodzicielskiego,
nie może jednocześnie pełnić funkcji Prezesa Zarządu Koła Rodzicielskiego.

Par. 4.
a)
b)
c)
d)

Nauczyciele Szkoły:
współpracują z Dyrektorem szkoły w organizowaniu klas i zespołów nauczania oraz uroczystości szkolnych,
opracowują rozkłady materiałów nauczania,
uczą w powierzonych sobie klasach według przyjętego programu,
uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Art. 7.

Par. 1. W razie likwidacji Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarpon Springs
i Koła Rodzicielskiego, Rada Pedagogiczna i członkowie Zarządu Koła Rodzicielskiego
zadecydują zwykłą większością głosów na jakie polskie cele oświatowo-kulturalne
przeznaczy się majątek Koła i gdzie przekaże się dokumenty.
Par. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.
Regulamin powyższy został uchwalony na
Zebraniu Koła Rodzicielskiego dnia
23.08. 2014 roku w Tarpon Springs,FL..
Skarbnik________________________
Anna Balicka

Dyrektor Szkoły____________________________
Yolanta Bielowicz

****Koło Rodzicielskie jest wybierane w każdym nowym roku szkolnym,na pierwszym zebraniu rodzicow i Rady
Pedagogicznej.
Rok 2015-2016
Prezes
Krystyna Giers
Sekretarz korespondencyjny Jolanta Graca
Skarbnik
Anna Balicka
Dyrektor szkoły
Yolanta Bielowicz

