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KONSTYTUCJA
Artykuł I Postanowienia ogólne
§1
Szkoła nosi nazwę
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA EDU OWLS
§2
Szkoła jest organizacja edukacyjno-wychowawcza, niezależną, samodzielną i niedochodową.
§3
Szkoła będzie skupiać uczniów niezależnie od wyzwania, rasy, pochodzenia i pozycji
społecznej oraz poglądów politycznych rodziców i opiekunów.
§4
Podstawą działania Szkoły jest jej Konstytucja i Regulamin.
Artykuł II Cele i zadania szkoły
§1
Celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski. Pielęgnowanie i
przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz wspieranie integracji Polaków,
miedzy innymi poprzez zajęcia lekcyjne, akademie i uroczystości szkolne związane z
polskimi tradycjami.
§2
Szkoła realizuje swoje cele poprzez nauczanie tylko w języku polskim przedmiotów
przewidzianych w programie nauczania.
Artykuł III Władze Szkoły
§1
Szkoła jest prowadzona przez Zarząd Szkoły (The Executive Committee), którego
członkowie są powoływani przez Zarząd Edu Owls Limited na okres 1 roku.
§2
W skład Zarządu Szkoły wchodzą Dyrektor Szkoły i Dyrektor Finansowy. Zarząd Rady
Rodziców i Rada Pedagogiczna są organami doradczymi dla Zarządu Szkoły.
§3
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i asystenci.

§4
W skład Rady Rodziców wchodzą wszyscy rodzice i opiekunowie uczniów. Rada Rodziców
wybiera spośród swoich członków Zarząd , który jest jej przedstawicielem i organem
doradczym dla Zarządu Szkoły.
§5
Członkiem wspierającymi może być każda osoba fizyczna lub prawna
Artykuł IV Prawa i obowiązki organów Szkoły
§1
Obowiązki członków Zarządu Szkoły są następujące:
Przestrzeganie postanowień Konstytucji szkoły i Regulaminu.
§2
Zarząd Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna i członkowie wspierający mają tylko głos
doradczy.
§3
Każde zebranie zwoływane jest w drodze pisemnego powiadamiania, co najmniej na siedem
dni przed terminem zebrania. Proponowany porządek obrad podaje sie do wiadomości
równocześnie z zawiadomieniem o zebraniu
§4
Do obowiązków Przewodniczącego Rady Rodziców należy:
Pomaganie Zarządowi Szkoły w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych,
reprezentowanie interesu rodziców i opiekunów uczniów.
§5
Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy;
Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz
Kierowanie pracą Szkoły
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych
Współpraca z Radą Pedagogiczną i Zarządem Rady Rodziców.
§6
Do obowiązków Dyrektora Finansowego należy:
Prowadzenie rozliczeń finansowych Szkoły
Dysponowanie budżetem szkoły zgodnie z jego planem
Odpowiedzialność finansowa
Prowadzenie konta bankowego Szkoły we współpracy z Dyrektorem Szkoły.
§7
Członkowie Zarządu Szkoły mogą wcześniej zrezygnować ze swojego stanowiska przez
pisemne zawiadomienie, ale są zobowiązani do pełnienia funkcji do momentu powołania
nowego członka na ich miejsce.
Artykul V Finanse Szkoły
§1
Fundusze Szkoły stanowią:
Opłaty rodziców za szkołę; dotacje organizacji lub osób prywatnych; dochody z imprez
organizowanych przez Szkołę.

§2
Wysokość opłat za Szkołę ustala Zarząd Szkoły
§3
Fundusze Szkoły wydawane są na potrzeby szkoły i wypełnianie jej celów i zadań w ramach
budżetu zatwierdzonego przez Zarząd Szkoły
§4
Nauczyciele otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd
Szkoły zgodnie z zatwierdzonym budżetem Szkoły.
Artykuł VI Organizacja Szkoły
§1
Zarząd Szkoły zostaje powołany przez Zarząd Edu Owls Limited raz na rok i może być przez
niego odwołany. Wszyscy członkowie Zarządu po roku pełnienia swoich funkcji mogą być
ponownie wybrani i mianowani na następną kadencje.
§2
Po ustąpieniu ze swoich stanowisk, członkowie Zarządu maja obowiązek przekazać wszelką
dokumentacje na ręce nowo powołanego Zarządu Szkoły.
§3
Nauczyciele muszą posiadać wykształcenie pedagogiczne przynajmniej na poziomie
licencjatu. Asystentami Nauczycieli mogą być osoby bez wykształcenia pedagogicznego ale
posiadający predyspozycje i wysoką motywację do pracy z dziećmi.
Artykuł VII Nauczyciele i pracownicy szkoły
§1
Do obowiązków Dyrektora Szkoły jako Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:
Kierowanie praca Nauczycieli zgodnie ze Konstytucja i Regulaminem Szkoły
Zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Rady Pedagogicznej
Czuwanie nad dyscyplina i pracą nauczycieli w szkole
Przygotowywanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
§2
Do obowiązków Nauczycieli należy:
Ścisłe przestrzeganie Konstytucji i Regulaminu Szkoły
Wykonywanie uchwal Rady Pedagogicznej, ustnych i pisemnych poleceń oraz zrządzeń
Zarządu Szkoły
Artykuł VIII Prawa i obowiązki ucznia
§1
Uczeń ma prawo do:
Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
poszanowania swojej godności i dobrego imienia, rozwijania zdolności i zainteresowań
§2
Uczeń ma obowiązek przestrzegania prawa szkolnego, chronienia własnego życia i zdrowia
oraz stosowania sie do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób

Artykuł IX Postanowienia końcowe
§1
W przypadku likwidacji Szkoły majątek szkolny może być przekazany tylko jego
darczyńcom lub szkołom czy organizacjom, które prowadza naukę języka polskiego lub
propagują kulturę polską
§2
Decyzje w sprawie rozwiązania Szkoły podejmuje Zarząd Edu Owls Limited na wniosek
Zarządu Szkoły.
§3
Zmiany postanowień niniejszej Konstytucji musza być dokonane przez Zarząd Edu Owls
Limited na wniosek Zarządu Szkoły
Zmiany nanosi sie poprzez aneksy do Konstytucji
Konstytucja zatwierdzona w dniu 03 września 2013 przez członków Zarządu Edu Owls
Limited:
Dyrektor d/s Administracji – Izabela Stachnik
Dyrektor d/s Finansowych – Sławomira Małgorzata Wiśniewska

