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Art. 1.
Par.I. Informacje wstępne o szkole
1. Nazwa szkoły: Polska Szkoła Dokształcająca im. Władysława Reymonta.
2. Szkoła zrzeszona jest w Centrali Polskich Szkół Dokształcających.
3. Siedzibą szkoły jest: budynek szkolny przy kościele St.John Paul II,
39 East 22nd Street Bayonne, New Jersey 07002.
4. W szkole zatrudniani są nauczyciele z kwalifikacjami pedagogicznymi.
5. Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach od 10 rano do 1 po południu.
6. Za realizacje programu szkolnego odpowiedzialna jest Rada Pedagogiczna
na czele z dyrektorem szkoły.
7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły są klasy złożone z uczniów,
którzy uczą się przedmiotów określonych planem nauczania.
8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania
zajęć szkolnych.

Art. 2.
Par.1.Organizacja szkoły:
1. Polska Szkoła im. Władysława Reymonta przynależy do Koła Nowej Polonii.
2. Terminem rozpoczęcia roku szkolnego jest druga sobota września, a
zakończeniem roku szkolnego, w zależności od liczby przeprowadzonych
godzin lekcyjnych tj. 33 soboty.
3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i wiosennych określają
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Dzieci, które uczęszczały do szkoły w Polsce przyjmowane są na podstawie
egzaminu do odpowiedniej klasy.
5. Kalendarz szkolny opracowuje dyrektor szkoły, a opiniuje i zatwierdza Rada
Pedagogiczna.

Art. 3.
Par.1. Cele i zadania szkoły.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Programie Nauczania oraz w
wytycznych z Centrali Polskich Szkół Dokształcających.
2. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w języku polskim.
3. Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności wynikających z
planów nauczania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości szkoły.
5. Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół
zainteresowań, zespołów muzycznych oraz innych form organizowanych
przez nauczycieli.
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Art. 4.
Par.1. Organy szkoły
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Komitet Rodzicielski

Art. 5.
Par.1. Dyrektor szkoły
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły.
2. Sprawuje nadzór nad działalnością nauczycieli.
3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
4. Realizuje uchwały podjęte na Radzie Pedagogicznej.
5. Angażuje i zwalnia nauczycieli szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Reprezentuje nauczycieli i uczniów na zewnątrz.
7. Zawiesza uczniów w uczęszczaniu do szkoły w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
8. Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie. Przedstawia 2 razy w roku szkolnym rozliczenie
finansów szkoły Radzie Pedagogicznej i Komitetowi Rodzicielskiemu.
9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za ochronę ucznia na terenie szkoły
przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.
10. Nadzoruje prawidłowość i terminowość prowadzonej dokumentacji przez
nauczyciela.
11. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkole z powodu
warunków od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne).
12. Współpracuje z Komitetem Rodzicielskim.

Art. 6.
Par.1. Rada Pedagogiczna:
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, który realizuje zadania
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.
3. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej i jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
4. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym,
osoby zaproszone przez dyrektora lub grono pedagogiczne, w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.
5. Rada Pedagogiczna zatwierdza Plan Pracy Szkoły.
6. Rada Pedagogiczna może większością głosów podjąć decyzję o odwołaniu
dyrektora szkoły.
7. Nauczyciele są zobowiązani do tajemnicy spraw poruszanych na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste
uczniów lub rodziców a także nauczycieli. Za nieprzestrzeganie tego
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zobowiązania mogą być zastosowane sankcje dyscyplinarne włącznie ze
zwolnieniem z pełnionej dotychczas funkcji.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 organizację pracy szkoły
 projekt planu finansowego
 klasyfikacje i promocje uczniów
9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

Art. 7.
Par.1. Komitet Rodzicielski:
1. Komitet Rodzicielski stanowi reprezentacje rodziców i uczniów.
2. W celu pokrycia kosztów imprez szkolnych, Komitet Rodzicielski zbiera
rocznie opłatę w wysokości $35 od rodziny.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Komitetu Rodzicielskiego określa jej
Regulamin.

Art. 8.
Par.1. Nauczyciele:
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
2. Regulamin Nauczyciela określa szczegółowy zakres zadań nauczycieli w
szczególności związanych z:
- prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
-. dbałością o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,
- organizowaniem konkursów szkolnych,
- bezpośrednią i obiektywną oceną uczniów,
3. Do obowiązków nauczyciela należy:
- przestrzeganie przepisów regulaminu,
- na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów,
- systematyczne ocenianie prac uczniów oraz przeprowadzanie testów,
sprawdzanie opanowania poznanych wiadomości,
- troska o poprawność językową uczniów,
- sprawdzanie prac domowych,

Art. 9.
Par.1. Uczniowie szkoły.
Regulamin szkoły określa szczegółowo prawa i obowiązki ucznia.
1. Uczeń ma prawo do:
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a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami
higieny umysłowej,
b. opieki wychowawczej,
c. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
d. swobody wyrażania myśli i przekonań w życiu szkoły, jeśli nie narusza tym
dobra innych osób,
e. zgłoszenia wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy,
2. Uczeń ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie szkoły,
b. systematycznie i aktywnie uczestniczyćw zajęciach lekcyjnych i życiu
szkoły,
c. przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
osób,
d. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
e. uczeń, który zniszczy sprzęt lub wyrządzi inną szkodę, zobowiązany jest do
jej naprawienia i pokrycia kosztów,
f. przestrzegać i wykonywać polecenia i zadania nałożone przez nauczycieli i
dyrektora,
g. punktualnie rozpoczynać zajęcia lekcyjne,
h. uczeń, który opuścił więcej niż 30% godzin lekcyjnych w skali rocznej, nie
będzie klasyfikowany i promowany, za wyjątkiem długotrwałej choroby
(zaświadczenie lekarskie),
i. uczniowie mają obowiązek uczestniczyćw akademiach i imprezach
szkolnych, np. Jasełka, Konstytucja 3-ciego Maja, Dzień Matki, Parada
Pułaskiego i inne.

Art. 10.
Par.1. Skala ocen.
1. Obowiązująca skala ocen z poszczególnych przedmiotów:
- bardzo dobry
- dobry
- dostateczny
- mierny
- niedostateczny
2. Obowiązująca skala ocen z zachowania:
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- odpowiednie
- nieodpowiednie

Art. 11.
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Par.1. Nagrody i wyróżnienia w formie nagród książkowych i dyplomów
- za konkursy
- za frekwencje
- nagroda ambasadora w przedziale klas I – V, VI – VIII, IX- XI.

Art. 12.
Par.1. Kary
Kary winny być stosowane zgodnie z regulaminem szkoły:
1. rozmowa z uczniem,
2. rozmowa z uczniem i rodzicami,
3. upomnienie wobec klasy,
4. upomnienie dyrektora,
5. rozmowa ostrzegawcza z uczniem w obecności dyrektora, rodziców i
nauczyciela,
6. usunięcie ucznia ze szkoły,

Art. 13.
Par.1. Budżet szkoły
Budżet szkolny składa się:
1. opłaty za szkołę,
2. dotacje od instytucji lub osób prywatnych,
3. zyski z imprez organizowanych przez szkołę,

Art. 14.
Par.1. Opłaty za szkołę
Opłaty za szkołę wynoszą:.
a. pierwsze dziecko - $ 35
b. drugie dziecko - $25
c. trzecie dziecko - $10
d. czwarte i kolejne zwolnione z opłat.
Jednorazowa roczna opłata rejestracyjna:
a. jedno dziecko $30
b. wiecej jak jedno $50
Opłaty za szkołę obowiązują od miesiąca września do czerwca.
Opłaty za szkołę mogą ulec zmianie po przegłosowaniu przez Radę Pedagogiczną.

Art. 15.
Par. 1. Ubezpieczenie
Szkoła zobowiązana jest do wykupienia Ubezpieczenia (liability insurance)
dla każdego dziecka. Kwota jest ruchoma w zależności od liczby dzieci,
ustalana przez dyrektoraszkoły. Rodzice są odpowiedzialni za opłaty
ubezpieczeniowe.

Art. 16.
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Par.1. Podręczniki
Każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika. Książki są
własnością dziecka i opłacane są przez rodziców. Za zakup książek
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Art. 17.
Par.1. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu dokonana może być zwykłą
większością głosów obecnych na obradach Rady Pedagogicznej.
Par.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go na zebraniu Rady
Pedagogicznej.

W dniu 16 stycznia 2016 roku, odbyła się Rada Pedagogiczna Polskiej Szkoły
im.Wł.Reymonta w Bayonne, NJ. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą
zmian w Statucie Szkoły.

Aneks do Art.1. Par.1.Punkt 3
Art.2. Par.1 P.2
Art.5. Par.1. P.5,7,8
Art.6. Par.1. P.4
Art.7. Par.1. P.2
Art.8. Par.1. P.3
Art.10 Par.1.P.1
Art.11 Par.1
Rada Pedagogiczna w składzie:
Dyrektor szkoły:
Alina Janczewska
Nauczyciele:
Malgorzata Bajor
Kamilla Domanski
Jolanta Golatowska
Alina Janczewska
Elżbieta Szyperek
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Aneks do Art. 14 paragraf 1 Statutu Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Wł.
Reymonta w Bayonne.
W dniu 8 września 2011 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Polskiej Szkoły
Dokształcającej im. Wł. Reymonta, odbyło się głosowanie na temat opłat za szkołę
na rok 2011/2012.
Rada Pedagogiczna jednogłośnie podjęła uchwałę określającą wysokość opłat za
szkołę:
-- jedno dziecko -- $ 35.00
-- dwoje dzieci – $ 60.00
-- troje i więcej -- $ 70.00
Rada Pedagogiczna w składzie:
Dyrektor szkoły,
Barbara Wawiorko
Nauczyciele,
Małgorzata Bajor, Kamilla Domanska, Jolanta Golatowska, Alina Janczewska,
Elzbieta Szyperek,
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