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Polska Szkoła Dokształcająca im. Władysława Reymonta 

Bayonne, New Jersey 

 

 

REGULAMIN 

Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Wł. 

Reymonta w Bayonne New Jersey.  
 

Art. 1 

 

Par. 1  Polska Szkoła im. Wł. Reymonta w Bayonne  jest placówką oświatową.   

           Celem szkoły jest nauka języka polskiego, zapoznanie z polskim dorobkiem 

           kulturalnym i przekazywanie polskich tradycji narodowych. 

 

Par. 2  Organem opiekuńczym szkoły jest Komitet Rodzicielski z zarządem na czele. 

 

Par. 3  W szkole działa Komitet Rodzicielski, stanowiący reprezentację rodziców  

           uczniów.  

. 

Par. 4  Działalność szkoły opiera się na współpracy nauczycieli i rodziców uczniów   

            pobierających naukę w tej szkole.  

 

Par. 5  Za nauczanie i wychowanie w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły wraz z 

           gronem nauczycieli.        

 

 

Art. 2 

 

Par. 1  Władzami Komitetu Rodzicielskiego są: 

a. Walne Zebranie,  

b. Zarząd Komitetu Rodzicielskiego,  

 

Par. 2  Walne Zebranie Komitetu Rodzicielskiego stanowią rodzice uczniów tej szkoły. 

 

Par. 3 Walne Zebranie Komitetu Rodzicielskiego: 

                     a.  wybiera Zarząd Komitetu Rodzicielskiego większością głosów, 

b.  przyjmuje sprawozdanie Zarządu Komitetu Rodzicielskiego, 

c.  udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
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Art. 3 

 

Par. 1  Organem wykonawczym Komitetu Rodzicielskiego jest Zarząd Komitetu 

           Rodzicielskiego wybierany na rok przez Walne Zebranie zwyczajną większością 

           głosów. 

 

 

 

Par. 2  W skład Zarządu Komitetu Rodzicielskiego wchodzą: 

a. przewodniczący, 

b. zastępca, 

c. sekretarz, 

d. członkowie zarządu – reprezentacje rodziców z poszczególnych klas  

e. dyrektor szkoły z urzędu 

 

Par. 3  Zarząd Komitetu Rodzicielskiego: 

 

a. wykonuje uchwały Walnego Zebrania, 

b.  uchwala budżet komitetu, 

c. podejmuje uchwały dla wykonania zadań i celów komitetu, 

d. zbiera składki od rodziców, 

e. organizuje imprezy dochodowe, 

f. współpracuje z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym w sprawowaniu 

opieki nad uczniami podczas wycieczek i uroczystości szkolnych, 

g. zwołuje Walne Zebranie rodziców w razie potrzeby. 

 

Zarząd Komitetu obraduje w składzie pełnym, lub w wyjątkowych sytuacjach w 

ścisłym (przewodniczący, zastępca, sekretarz). Zarząd ścisły informuje o 

powziętych decyzjach pozostałych członków Komitetu na najbliższym zebraniu 

do potwierdzenia. 

 

Art. 4 

 

Par. 1  Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego: 

a. reprezentuje Komitet Rodzicielski na zewnątrz, 

b. kieruje pracą Zarządu, 

c. zwołuje zebranie Zarządu i przewodniczy mu, 

d. składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu, 

e. współpracuje z dyrektorem szkoły, 

f. na zaproszenie dyrektora szkoły uczestniczy w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej z głosem doradczym, 

g. przewodniczący nie może jednocześnie pełnić funkcji dyrektora szkoły.    

 

 

Par. 2  Zastępca Komitetu Rodzicielskiego zastępuje i wykonuje obowiązki 
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           przewodniczącego w czasie jego nieobecności. O powziętych decyzjach  

           obowiązany jest poinformować przewodniczącego. 

Par. 3  Sekretarz Komitetu Rodzicielskiego : 

a. załatwia w porozumieniu z przewodniczącym wszelką  korespondencję, 

b. sporządza protokoły zebrań Komitetu Rodzicielskiego, prowadzi książkę 

protokołów,  

c. zawiadamia członków Komitetu o zebraniu. 

 

Art.5 

 

Par. 1  Zmiana postanowień niniejszego regulaminu dokonana może być zwykłą 

           większością głosów obecnych na zebraniu Rady Pedagogicznej lub Walnego 

           Zebrania Rodziców.  

 

Par. 2  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go na zebraniu Rady    

           Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego 16 października 2004.         


