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STATUT  

POLSKIEJ SZKOŁY 

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CHICAGO 
 

ART. I 

NAZWA, SIEDZIBA, ZASIĘG DZIAŁANIA I CELE 

Par. 1 

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki, dalej zwana szkołą jest instytucją społeczno-wychowawczą, 

niedochodową i niezależną 

Par. 2  

Główna siedziba szkoły mieści się pod adresem: 5341 N. Harlem Avenue, Chicago, IL 60656 

Par.3 

Podstawą prawną działania szkoły jest niniejszy STATUT 

Par.4 

Celem szkoły jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, pielęgnowanie i przekazywanie 

młodemu pokoleniu polskich tradycji, zaznajamianie z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych, 

wychowanie w duchu religii katolickiej z poszanowaniem innych wyznań 

Par.5 

Szkoła w swojej działalności przestrzega zasad równości i tolerancji: rasowej, religijnej i płciowej 

Par.6 

Działalność szkoły opiera się na współpracy nauczycieli uczących w szkole i rodziców uczniów 

pobierających naukę 
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ART. II 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

Par.1 

Członkowie Rady Rodziców i Nauczycieli dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych 

b) członków wspierających 

c) członków honorowych 

Par. 2 

Członkami zwyczajnymi są: 

a) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły 

b) nauczyciele aktualnie uczący w szkole 

c) dyrektor szkoły 

Par. 3 (Par. 3 powstał z Par. 5) 

Zwyczajny członek Rady Rodziców i Nauczycieli: 

a) posiada czynne i bierne prawo wyborcze 

b) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz szkoły 

c) bierze czynny udział w pracach na rzecz szkoły 

d) regularnie uiszcza opłaty szkolne 

 

Par. 4 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz prawne wspomagające szkołę materialnie 

 

Par. 5 

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne oraz prawne, które wybitnie zasłużyły się dla rozwoju 

szkoły. Członkostwo honorowe nadaje (odbiera) Walne Zebranie 

  



Statut Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago 
wersja 1.0 zatwierdzony na Walnym Zebraniu - 3 marca 2018r 

 

strona 3 z 14 

Par. 6 

Członkowie wspierający i honorowi mogą doradzać w sprawach działalności szkoły bez czynnego i 

biernego prawa wyborczego. 

Par.7 

Decyzję o utracie członkostwa podejmuje Walne Zebranie.  

Utrata członkostwa zwyczajnego lub honorowego może nastąpić:  

a) na własne żądanie członka złożone Zarządowi na piśmie – dotyczy członków honorowych i 

wspierających 

b) na skutek zalegania z opłatą za szkołę – dotyczy członków zwyczajnych 

c) na wniosek zarządu w przypadku stwierdzenia działalności szkodliwej dla szkoły. Przez 

działanie na szkodę szkoły rozumie się działanie niezgodne ze statutem szkoły, defraudację 

finansów szkoły, kradzież mienia szkoły i wykorzystywanie szkoły w celu osiągnięcia 

prywatnych korzyści 

 

ART. III 

WŁADZE SZKOŁY 

Par.1 

Władzami szkoły są: 

a) Walne Zebranie 

b) Zarząd Rady Rodziców i Nauczycieli Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki dalej zwany 

Zarządem Szkoły 

c) Komisja Rewizyjna 

 
Par.2 

Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni oraz wybieralny przewodniczący Walnego Zebrania 
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Par.3 

Najwyższą władzą szkoły jest Walne Zebranie 

Walne Zebranie wybiera Zarząd Szkoły i Komisję Rewizyjną, uchwala wytyczne pracy Zarządu oraz 

podejmuje wszelkie uchwały związane z realizacją celów i zadań szkoły    

Par.4 

Walne Zebrania dzielą się na: 

a) Zwyczajne / zwoływane raz na rok/ 

b) Nadzwyczajne. 

Par.5 

Zarząd Szkoły zawiadamia wszystkich członków Rady Rodziców i Nauczycieli o zwołaniu zwyczajnego 

Walnego Zebrania przynajmniej na 4 tygodnie przed terminem specjalnym komunikatem z podaniem 

miejsca, daty, godziny i proponowanym porządkiem obrad.   

Par.6 

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez jeden z poniżej wymienionych: 

a) Zarząd Szkoły 

b) Komisję Rewizyjną 

c) 1/2 członków zwyczajnych   

Par.7      

Rada Rodziców i Nauczycieli zostaje powiadomiona o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  

/ przynajmniej jeden tydzień przed terminem specjalnym komunikatem / z podaniem miejsca, daty, 

godziny i proponowanym porządkiem obrad   

Par.8 

Walne Zebranie wybiera spośród swoich członków przewodniczącego zebrania, dwóch członków 

Komisji Skrutacyjnej i dwóch sekretarzy. W skład tak utworzonego Prezydium Walnego Zebrania nie 

mogą wchodzić członkowie ustępującego Zarządu oraz osoby, które chcą kandydować do nowego 

Zarządu Szkoły 
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Par. 9 

Walne Zebranie szkoły: 

a) przyjmuje sprawozdania: prezesa, dyrektora szkoły, księgowego, przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 

b) ocenia i analizuje sprawozdania i budżet szkoły 

c) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Szkoły 

d) wybiera w tajnym głosowaniu na okres jednego roku prezesa, Zarząd Szkoły, oraz Komisję 

Rewizyjną 

e) zatwierdza wybór dyrektora szkoły 

f) przyjmuje wnioski i propozycje zgłoszone przez ustępujący Zarząd Szkoły i obecnych na 

Walnym Zebraniu członków 

g) podejmuje uchwały dotyczące organizacji szkoły 

h) nadaje lub odbiera tytuł członka honorowego szkoły 

i) odbiera tytuł członka zwyczajnego szkoły 

j) uchwala poprawki do statutu 

k) uchwala zmianę statutu szkoły  

l) decyduje o rozwiązaniu szkoły 

Par. 10 

 Do uzyskania prawomocności Walnego Zebrania i podejmowania uchwał wymagana jest następująca 

liczba głosów:  

a) w pierwszym terminie połowa członków zwyczajnych 

b) w drugim terminie ustalonym przez Walne Zebranie, każda liczba członków zwyczajnych 

obecnych na zebraniu z wyjątkiem spraw wymienionych w Par.9 punkty: j,k,l. 
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Par. 11 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw wymienionych w 

Par.9 punkty: j,k,l. 

Par. 12 

Wybory do Zarządu Szkoły odbywają się w tajnym głosowaniu w formie ustalonej przez Walne 

Zebranie. 

Par. 13 

Protokoły Walnego Zebrania przechowywane są przez Zarząd Szkoły w bezpiecznym miejscu w 

budynku szkoły przez okres siedmiu lat. 

 

ART. IV 

ZARZĄD RADY RODZICÓW I NAUCZYCIELI  /  ZARZĄD SZKOŁY/ 

Par.1  

W skład Zarządu Szkoły wchodzą: 

a) Prezes 

b) Wiceprezesi 

c) Skarbnik 

d) Sekretarz protokołowy 

e) Sekretarz korespondencyjny 

f) Członkowie zarządu (w liczbie w zależności od decyzji Walnego Zebrania).  

Par. 2 

W skład Zarządu Szkoły wchodzą z urzędu: 

a)  dyrektor szkoły 

b)  Nauczyciel będący członkiem zwyczajnym, wybranym przez Radę Pedagogiczną i 

zatwierdzony przez Walne Zebranie   
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Par.3 

Na funkcje: prezesa, wiceprezesów i skarbnika w Zarządzie Szkoły mogą być wybierane tylko osoby z 

minimum dwuletnim stażem aktywnej pracy w Zarządzie 

Par.4  

Do Zarządu Szkoły w tym samym czasie może wejść jedna osoba z tej samej rodziny 

 
Par.5 

Do obowiązków Zarządu Szkoły należy: 

a) prowadzenie spraw organizacyjnych wynikających z zadań i celów określonych w Art. I 

Par.4 niniejszego Statutu 

b) prowadzenie oraz decydowanie o finansach szkoły 

c) zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań przewidzianych Statutem  

d) zwoływanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań  

Par.6 

Zarząd Szkoły obraduje w pełnym składzie na comiesięcznych zebraniach 

Par.7 

W przypadku rezygnacji członka Zarządu Szkoły przed upływem jej/jego kadencji Zarząd Szkoły ma 

prawo powołania nowego członka spośród członków zwyczajnych Rady Rodziców i Nauczycieli na 

okres nie dłuższy niż do następnego Walnego Zebrania. Pierwszeństwo mają osoby kandydujące do 

zarządu podczas ostatniego Walnego Zebrania 

Par.8 

Prezes Zarządu Szkoły: 

a) reprezentuje Radę Rodziców i Nauczycieli na zewnątrz szkoły 

b) rozdziela pracę między wiceprezesów i członków Zarządu 

c) kieruje i koordynuje pracą członków Zarządu Szkoły 

d) współpracuje z dyrektorem szkoły i uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
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e) zwołuje zebrania Zarządu Szkoły i im przewodniczy 

f) składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu 

g) przygotowuje i przeprowadza wraz z wiceprezesami i Zarządem Szkoły zapisy do szkoły oraz 

sprzedaż podręczników 

h) współorganizuje i odpowiada wraz z Zarządem Szkoły, dyrektorem szkoły i nauczycielami za 

przeprowadzanie imprez szkolnych 

i) prezes Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji dyrektora szkoły 

j) prezes Zarządu w wypadkach nadzwyczajnych, może być odwołany ze stanowiska tylko przez 

Nadzwyczajne Walne Zebranie 

 Par. 9 

Wiceprezesi Zarządu: 

a)  wykonują obowiązki prezesa i zastępują go w razie nieobecności 

b) wykonują zadania i obowiązki zlecone przez prezesa 

c) zajmują się zaopatrzeniem szkoły w potrzebne podręczniki szkolne i pomoce naukowe 

d) współorganizują i odpowiadają za przeprowadzenie imprez szkolnych 

e) zobowiązani są do informowania prezesa i członków Zarządu o podjętych przez siebie 

decyzjach podczas nieobecności prezesa 

Par. 10  

    Skarbnik: 

a) pobiera opłaty za szkołę oraz wydaje potwierdzenia wpłat 

b) egzekwuje zaległe zobowiązania (należności) finansowe od rodziców 

c) zbiera opłaty za Sakramenty oraz opłaty związane z wyjazdami edukacyjno-kulturalnymi 

uczniów 

d) współpracuje z księgowym i nadzoruje prowadzenie dokumentacji finansowej 

e) bierze udział w comiesięcznych zebraniach Zarządu Szkoły 
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Par.11 

Sekretarz protokołowy: 

a) zawiadamia członków Zarządu Szkoły o zebraniach 

b) sporządza protokoły zebrań Zarządu Szkoły wraz z listami obecności 

c) prowadzi księgę protokołów 

Par.12 

Sekretarz korespondencyjny: 

a) prowadzi w porozumieniu z prezesem i dyrektorem szkoły ewidencję korespondencji szkoły 

Par.13 

Członkowie zarządu: 

a) biorą czynny udział w zebraniach Zarządu Szkoły 

b) wykonują zadania i obowiązki zlecone przez prezesa 

c) współorganizują imprezy szkolne i odpowiadają za ich przeprowadzenie 

d) biorą czynny udział w zapisach oraz uroczystościach szkolnych 

 

ART. V 

KOMISJA REWIZYJNA 

Par. 1 

Komisja Rewizyjna: 

a) składa się z przewodniczącego i dwóch członków 

b) członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba w jakikolwiek sposób spowinowacona z 

którymś z członków zarządu 

Par. 2 

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji 
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Par. 3 

Komisja Rewizyjna: 

a) kontroluje całość gospodarki finansowej i materialnej (kontrole powinny być przeprowadzane co 

najmniej raz w miesiącu) 

b) spisuje protokół z każdej kontroli i przesyła raport Zarządowi Szkoły nie później niż przed 

kolejnym zebraniem Zarządu 

c)  w przypadku stwierdzenia nieścisłości finansowych lub gospodarczych podejmuje zgodne ze 

Statutem Szkoły działania, w ostateczności zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 

d) składa roczne sprawozdanie z przeprowadzanych kontroli Walnemu Zebraniu oraz składa 

wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządu 

 

 

ART. VI 

FUNDUSZE SZKOŁY 

Par. 1 

Fundusze szkoły stanowią: 

a) opłaty szkolne 

b) dochody z imprez organizowanych przez Radę Rodziców i Nauczycieli 

c) donacje na cele szkoły osób prywatnych lub organizacji 

d) dochody z działalności gospodarczej szkoły 

Par. 2 

Wysokość opłat szkolnych ustala i reguluje Zarząd Rady Rodziców i Nauczycieli a zatwierdza Walne 

Zebranie 
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ART. VII 

RADA PEDAGOGICZNA 

Par. 1 

Dyrektor i nauczyciele uczący w Polskiej Szkole im. Tadeusza Kościuszki w Chicago tworzą Radę 

Pedagogiczną. 

Par. 2 

Rada Pedagogiczna: 

a) kieruje się własnym regulaminem 

b) raz na trzy lata wybiera dyrektora szkoły i jego zastępców na pierwszym spotkaniu Rady 

Pedagogicznej w danym roku szkolnym i przedstawia wybór do wiadomości Zarządu Szkoły 

c) odpowiada za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego 

d) decyduje o podręcznikach, programie nauczania i wystąpieniach zewnętrznych szkoły 

e) klasyfikuje uczniów pod względem postępów w szkole i zachowania 

f) uchwala wnioski odnośnie potrzeb szkoły 

g) w razie sytuacji trudnych może usunąć ucznia ze szkoły 

Par. 3 

Wybór dyrektora szkoły i jego zastępców przedstawiony jest do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.  

Par. 4 

Dyrektor szkoły: 

a) reprezentuje nauczycieli, uczniów i szkołę na zewnątrz 

b) czuwa nad całością nauczania i wychowania w szkole 

c) organizuje klasy i zespoły nauczania 

d) zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i przewodniczy im 

e) organizuje wywiadówki i uroczystości szkolne 

f) uczestniczy w zebraniach Zarządu Szkoły 
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g) zatrudnia i zwalnia nauczycieli szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i prezesem 

Zarządu Szkoły 

h) zawiesza ucznia w jego prawach, powiadamiając o tym wicedyrektorów i prezesa Zarządu 

Szkoły 

i) dyrektor szkoły nie może jednocześnie pełnić funkcji prezesa Zarządu Szkoły 

Par. 5 

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki przejmują wicedyrektorzy 

Par. 6  

Dyrektor szkoły w wypadkach nadzwyczajnych może być odwołany ze stanowiska przez Nadzwyczajne 

Walne Zebranie na wniosek Rady Pedagogicznej. 

Par. 7 

Wicedyrektorzy szkoły: 

a) zastępują dyrektora w wypadku jego nieobecności i informują go o powziętych decyzjach 

b) reprezentują z dyrektorem szkołę na zewnątrz 

c) nadzorują wraz z dyrektorem całość programu nauczania i wychowania w szkole 

d) pomagają dyrektorowi przy organizacji klas i zespołów nauczania 

e) pomagają dyrektorowi w organizacji wywiadówek i uroczystości szkolnych 

Par.8 

Nauczyciele szkoły: 

a) współpracują z dyrektorem szkoły w organizowaniu klas i zespołów nauczania 

b)  organizują uroczystości szkolne 

c) opracowują rozkłady materiałów nauczania 

d) uczą w powierzonych sobie klasach według przyjętego programu 

e) uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Walnych Zebraniach 

f) uczestniczą w szkoleniach metodycznych 

g) współpracują z Trójkami Klasowymi 
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Par.9 

Trójki Klasowe powoływane są na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy w bieżącym roku szkolnym 

i stanowią podstawowe ogniwo Rady Rodziców i Nauczycieli.  

Par. 10 

Zadaniem Trójki Klasowej jest: 

a) udzielanie różnorodnej pomocy wychowawcy w celu pełnej realizacji programu wychowawczego 

b) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami klasy i włączanie ich do realizacji zadań o charakterze 

ogólnoszkolnym 

c) obowiązkowa obecność na Walnych Zebraniach 

 

ART. VIII  

LIKWIDACJA SZKOŁY 

Par. 1 

W razie konieczności likwidacji Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago stosowną uchwałę 

podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane w trybie przewidzianym w Art. III Par. 9 PKT.L 

decydując w drodze jawnego głosowania stosunkiem ¾ głosów członków uprawnionych do głosowania 

Par. 2 

Uchwałę o likwidacji wykonuje ostatni Zarząd Szkoły, wybrany likwidator lub powiernicy stosownie do 

obowiązującego prawa 

 
Par. 3 

Majątek szkoły może być przeznaczony wyłącznie na użytek niedochodowej organizacji polonijnej lub 

instytucji prowadzącej naukę języka polskiego istniejącej minimum dziesięć lat 
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ART. IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Par.1 

Zmiana postanowień niniejszego Statutu może być dokonana przez 2/3 głosów członków uprawnionych 

do głosowania i obecnych na Walnym Zebraniu. Zmiany te muszą być zgłoszone na Zebraniu Zarządu 

Szkoły i opublikowane w terminie czterech tygodni przed Walnym Zebraniem. 

 

Zatwierdzenie / uchwalenie statutu w bieżącej formie i wprowadzenie go w życie następuje w dniu  

3 marca 2018r. roku. 


