STATUT
Szkoły przedmiotów ojczystych
im. Matki Boskiej Częstochowskiej
Północny Londyn
ART.1 - NAZWA, CZŁONKOSTWO, TEREN, SIEDZIBA
1. Organizacja nosi nazwę Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej
Częstochowskiej. Po angielsku: Our Lady of Częstochowa Polish School. Dawna
angielska nazwa: Polish school – Devonia.
2. Powiernicy są opiekunami Szkoły. Liczba powierników powinna wynosić minimum 6 i
maksimum 15 osób.
Powiernikami są:
a) Prezes zarządu,
b) Wice-prezes zarządu,
c) Członkowie zarządu Koła Rodzicielskiego, którzy działają lub działali w zarządzie
co najmniej 3 lata
d) Nauczyciele, którzy uczą lub uczyli w szkole przez przynajmniej 3 lata
e) Inne osoby, których doświadczenie lub wiedza zawodowa mogą być pożyteczne
dla dobra szkoły
3. Koło Rodzicielskie składa się z wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.
Rodzice i opiekunowie stają się członkami Koła z chwilą uiszczenia opłaty
i
przyjęcia dziecka do szkoły lub przedszkola.
4. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele Koła Rodzicielskiego, których dzieci
uczęszczają do szkoły przez przynajmniej dwa lata.
5. Terenem działania jest północny Londyn z siedzibą w szkole angielskiej Greig City
Academy, High Street, Hornsey N8 7NU.
ART. II – CEL, SPOSÓB DZIAŁANIA
6. Celem Powierników jest zajmowaniem się oficjalnymi sprawami dotyczących
zarządzaniem Szkoły według wymogów praw angielskich, w duchu polskim
i katolickim.
7. Celem Zarządu jest zapewnianie nauki w Szkole w duchu polskim i katolickim.
8. Celem Koła jest współdziałanie z Zarządem.
9. Zarząd i Koło realizują swe cele przez:
a. Współpracę w wykonywaniu poszczególnych zadań,
b. Prowadzenie działalności gospodarczej i zapewnianie środków materialnych na
cele Szkoły.
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ART. III – OBOWIĄZKI KOŁA RODZICIELSKIEGO
10. Obowiązki Koła Rodzicielskiego:
a. Branie udziału w dorocznym Walnym Zebraniu.
b. Uiszczanie dobrowolnej opłaty za Szkołę w momencie przyjęcia dziecka do Szkoły.
c. Działanie na korzyść Szkoły i Koła.
d. Pracowanie bezinteresownie dla dobra Szkoły.
ART. IV – ZAWIESZENIE W PRAWACH
11. Zawieszenie w prawach członka następuje z powodu:
a.

Naruszania któregokolwiek z obowiązków członków

b.

Działanie na szkodę Koła lub Szkoły

12. Zarząd podejmuje decyzje o zawieszeniu i przekazuje ją powiernikom do
zatwierdzenia.
13. Utrata praw członkowskich następuje w skutek skreślania lub wykluczenia członka.
ART. V – WŁADZE SZKOŁY
14. Władzami Szkoły są:
a. Powiernicy
b. Zarząd
c. Kierownik szkoły
15. Władze są wybierane na zebraniach Powierników i na Walnym Zebraniu.
ART. VI – POWIERNICY
16. Powiernicy odpowiadają do Charity Commission. Powiernicy spotykają się zależnie
bbiod potrzeb a przynajmniej dwa razy do roku.
17. Do obowiązków powierników należy:
a)

Przygotowywanie rocznego sprawozdania do Charity Commission

b)

Sprawdzanie, aby wszystkie wymogi angielskiego prawa były wykonane:
a.

Ubezpieczenie,

b.

Niekaralność nauczycieli i członków zarządu

c.

pierwsza pomoc,

d.

bezpieczność dzieci,

c) Wybór kierownika szkoły
d) Zaakceptowanie nominacji na Prezesa Zarządu Koła Rodzicielskiego
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e)

Zatwierdzanie (lub nie) ważniejszych decyzji powziętych przez Zarząd Koła
Rodzicielskiego.

f)

Sprawdzanie działalności finansowej Szkoły.

g)

Przyjęcie (lub nie) sprawozdań z działalności szkolnej przez ostatni rok.

ART. VII – ZARZĄD KOŁA

18.

Zarząd Koła składa się z prezesa i co najmniej 6 członków.

19.

Nominacje na prezesa Koła są przedstawione Powiernikom. Wybór prezesa Koła jest
dokonany w głosowaniu na Walnym Zebraniu.

20.

Członkowie do zarządu są wybierani na Walnym Zebraniu.

21.

Zarząd Koła konstytuuje się na pierwszym zebraniu, wybierając spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Inne funkcje są tworzone, w miarę potrzeby.

22.

Zarząd Koła ma prawo kooptacji nowych członków w ciągu roku.

23.

Zebrania zarządu zwołuje prezes lub inny członek zarządu.

24.

Zebrania odbywają się 3 razy w roku lub więcej, zależnie od potrzeb.

25.

Zebraniom zarządu przewodniczy prezes lub w razie nieobecności, wice-prezes lub
zastępujący go inny członek zarządu. Uchwały zarządu Koła zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości
głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

26.

Do kompetencji zarządu Koła należy:
a. Reprezentowanie Koła i Szkoły
b. Realizowanie zadań i celów Koła
c. Zarządzanie finansami szkoły
d. Układanie programu pracy i preliminarza budżetowego
e. Zwoływanie zebrań członków Koła
f.

Ustalanie dat szkolnych

g. Kierowanie działalnością Koła
h. Składanie sprawozdań ze swej działalności Powiernikom
i.

Realizowanie uchwał Powierników

j.

Przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie lub wykluczanie członków w ramach
uprawnień niniejszego statutu i za zgodą powierników.

27.

Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie obowiązków.
Członkowie mogą otrzymywać zwroty kosztów (lub małe honorarium) poniesionych z
powodu wykonywania pracy na rzecz Koła czy szkoły.
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ART. VIII - WALNE ZEBRANIE KOŁA
28.

Walne Zebranie odbywa się raz do roku.

29.

Do prowadzenia obrad Walne Zebranie wybiera przewodniczącego, 1 – 2 asesorów i
jednego sekretarza.

30.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy wysłuchanie sprawozdań rocznych
Powierników, Prezesa Zarządu Koła, Kierownika Szkoły i Skarbnika

ART. IX – MAJĄTEK KOŁA
31.

Powiernicy są odpowiedzialni za sprawy finansowe przed angielskim Charity
Commission.

32.

Zarząd, za zgodą Powierników, dysponuje majątkiem Koła.

33.

Na fundusze Koła składają się:
a. Dobrowolne opłaty za szkołę
b. Wpływy z imprez, z działalności kawiarni, sklepiku itd
c. Dotacje

ART. X – ZMIANY STATUTOWE
34. Zmiany statutowe są uzgodnione przez Powierników i przedstawione na Walnym
cccccZebraniu.
ART. XI – LIKWIDACJA SZKOŁY
35.

Do likwidacji Szkoły, Koła i Zarządu wymagana jest większość głosów Powierników.

36.

W razie likwidacji Szkoły fundusze przechodzą na organizacje charytatywne, których
cele są takie same lub podobne do naszej organizacji.

ART. XII – UCHWAŁY KOŃCOWE
37.

We wszelkich sprawach spornych łącznie z interpretacją statutu, decyzja Powierników
jest ostateczna.

Statut został przyjęty przez Powierników dnia 13 stycznia 2018 i tym dniem wszedł w życie.

………………………………
Kierowniczka Szkoły

...........................................
Prezes Powierników
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