
S T A T U T    S Z K O Ł Y 

 

Polska Szkoła Sobotnia w Houston jest projektem Wspólnoty Polonijnej w Houston. Szkoła 

funkcjonuje na zasadach organizacji niedochodowej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Houston. Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin 

mieszkających w Houston i jego okolicach poprzez edukację w zakresie języka polskiego. 

CELE SZKOŁY 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Programie Nauczania oraz na podstawie wytycznych  

wydanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających, a w szczególności: 

 

1. Rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się 

poprawną polszczyzną. 

2. Rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski. 

3. Kształtowanie u dzieci ciekawości oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy, 

by mogły rozwijać swe talenty i zainteresowania oraz osiągać dobre wyniki w nauce poza 

polską szkołą sobotnią. 

4. Kształtowanie środowiska wychowawczego, które sprzyja realizowaniu celów i zadań 

określonych w programie. 

5. Sprawowanie opieki nad uczniami (z ograniczoną znajomością języka polskiego) 

odpowiedniej do ich potrzeb. 

6. Umozliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez zaangażowanie w zespołach 

artstycznych oraz innych form organizowanych przez nauczycieli. 

7. Nauczanie o podobieństwach i różnicach między kulturą polską a amerykańską. 

8. Kształtowanie postawy szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur. 

9. Wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości. 

10. Wspieranie integracji wspólnoty polonijnej mieszkającej w Houston i jego okolicach. 

11. Wspieranie integracji wspólnoty polonijnej z lokalną społecznością. 

 

 



DZIALALNOŚĆ SZKOŁY REGULOWANA JEST POPRZEZ: 

1. Statut szkoły 

2. Regulamin szkoły 

3. Regulamin ucznia 

4. Regulamin nauczyciela 

5. Program nauczania 

6. Kalendarz zajeć 

 

ORGANY SZKOŁY: 

1. Dyrektor szkoły 

2. Kierownik szkoły 

3. Rada Pedagogiczna 

4. Komitet rodzicielski 

5. Zarząd szkoły 

 

Kompetencje Dyrektora i Kierownika Szkoły:  

 Sprawują nadzór nad nauczycielami i wykonują zadania wspólnie ustalone z zarządem i 

komitetem rodzicielkim. 

 Kierują bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. 

 Realizują uchwały Rady Pedagogicznej oraz Komitetu Rodzicielskiego. 

 Dokonują ocenę pracy nauczycieli poprzez zapowiedziane i niezapowiedziane hospitacje. 

 Powołują/odwołują ze stanowiska nauczyciela/pomocy nauczyciela po zasięgnieciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

 Opracowują kalendarz organizacyjny szkoły. 

 Dysponują i ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze środków 

finansowych. 

 Roztrzygają sprawy sporne pomiędzy organami szkoły. 



 Podejmują decyzje związane z zawieszeniem zająć dydakyczno-wychowawczych  

spowodowanych warunkami od nich niezależnymi ( warunki pogodowe ). 

Kompetencje Rady Pedagogicznej:  

 Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, który realizuje zadania dotyczące 

kształcenia, wychowania oraz opieki. 

 Rada Pedagogiczna jest organem pomocniczym dla dyrektora i kierownika  przy 

zarządzaniu szkolą. 

 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, dyrektor i kierownik szkoły. 

 Kierownik szkoly przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz odpowiedzialny jest za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

 W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez 

Dyrektora i Kierownika szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej. 

 Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

 Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, ponieważ mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodzicow jak i 

nauczycieli. 

 

Kompetencje Komitetu Rodzicielskiego:  

 Komitet Rodzicielski wybierany jest po rozpoczęcie roku szkolnego i stanowi godną 

reprezentację rodziców uczniów. 

 Powołuje oraz odwołuje rodziców ze stanowiska zajmowanego w Komitecie 

Rodzicielskim. 

 Regulamin opracowany przez Komitet Rodzicielski nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły.   

 Występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 



Kompetencje Zarządu Szkoły:  

 Zarząd Szkoły składa się z Komitetu Rodzicielskiego, dyrektora oraz kierownika 

szkoły. 

 Uchwalanie wszelkich zmian Statutu oraz Regulaminu Szkoły. 

 Kontrolowanie całokształtu działalności szkoły. 

 Podejmowanie decyzji związanych z ważnymi wydatkami finansowymi szkoły. 

 Pomoc w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 

 

FINANSE SZKOŁY 

1. Szkoła finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców, dotacji i grantów. 

2. Platności za szkolę mogą być rozlożone maksymalnie na trzy raty.  

3. Szkoła może organizować imprezy i akcje mające na celu zebranie dodatkowych 

funduszy na rzecz szkoly. 

4. Dyrektor oraz kierownik szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Komitetem 

Rodzicielskim mają prawo wprowadzić zniżki bądź całkowicie umożyć opłatę za szkołę 

w szczególnych przypadkach. 

5. Rozliczeniami fiansowymi szkoły zajmuje się osoba wskazana przez kierownika szkoły. 

6. Rozliczenia finansowe są przedstawiane co semestr do wiadomości publicznej. 


