Statut
Nazwa Polska Sobotnia Szkoła im. Generała Maczka w Kirkcaldy została utworzona pod
auspicjami Polskiego Klubu Kirkcaldy-Bennochy Community Hub, SCIO. W Statucie będzie
określana jako „Szkoła”.
Cele i członkostwo
Szkoła jest organizacją non-profit prowadzoną przez wolontariuszy. Jej celem jest:
• nauczać języka polskiego
• uczyć dzieci polskiej kultury i tradycji
• pomagać dzieciom, które mogą wrócić do Polski, w zminimalizowaniu różnic edukacyjnych
Ponadto Szkoła zorganizuje dodatkowe zajęcia programowe, takie jak wieczory kulturalne i
wycieczki.
Naszym celem jest stworzenie ciepłego, przyjaznego i bezpiecznego środowiska zarówno dla
gości, jak i dla uczniów. Duży nacisk kładziemy na wysokie standardy postępowania i
osiągnięcia naszych uczniów.
Z tego powodu nasza szkoła popiera:
• wysokie standardy moralne i osobiste cechy dobrego charakteru i zachowania
• dobre relacje osobiste, poczucie odpowiedzialności, prace zespołowe i lojalność.
• świadomość społeczną, uprzejmość, szacunek dla innych i wrażliwość na otoczenie
• szacunek dla ludzi innych wierzeń i kultury.
Pełne członkostwo jest otwarte dla wszystkich osób, których członek / członkowie rodziny
jest / są członkiem Polskiego Klubu Kirkcaldy. Przyjęcie cudzoziemców będzie zależało od
środków finansowych, personelu i zakwaterowania.
Działalność ogólnokształcącą szkoły regulują:
• Konstytucja
• Program edukacyjny
• Harmonogram roku szkolnego

Zarzadzanie
Szkoła powinna robić wszystko, co jest konieczne i w ramach prawa, aby zrealizować cele
opisane powyżej. Organ zarządzający - organ wykonawczy zarządu- przedstawiciele
nauczycieli i rodziców.

Zarząd
Szkoła jest prowadzona przez Zarząd, który zapewnia uczniom dobre wykształcenie. Organ
zarządzający szkołą jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jest ona prowadzona w celu
promowania osiągnięć uczniów. Do jego obowiązków należy:
- wyznaczanie strategicznych kierunków, zasad i celów
- zatwierdzanie budżetu szkoły
- przeglądanie postępów w budżecie i celach szkoły
- powołanie, stawianie wyzwań i wspieranie kadry nauczycielskiej
Komisja składająca się z czterech osób i nie więcej niż pięciu osób zarządza sprawami szkoły
(przewodniczący wyznaczony przez Polski Klub Kirkcaldy, skarbnik, dyrektor szkoły, dwóch
przedstawicieli rodziców, którzy zostaną wybrani do komisji na okres roku). Zarząd musi
spotykać się nie rzadziej niż 3 razy w roku. Członkowie zarządu będą pełnić swoje obowiązki
dobrowolnie. Zarząd może zapraszać inne osoby do udziału w spotkaniach, aby w razie
potrzeby uzyskac porady i wsparcie.
Mianowani członkowie
Wybrani członkowie Zarządu są wybierani na Rocznym Walnym Zebraniu i mogą być
ponownie wybrani na tym posiedzeniu.
Zebrania
Zarząd musi zebrać się na corocznym Walnym Zebraniu Szkoły. Na posiedzeniu nastepujace
sprawy musza obejmować:
- rozpatrzenie raportów przedłożonych przez Zarząd, w tym sprawozdania finansowego i
zatwierdzenie rachunków po ich zbadaniu ,
-wybór członków Komitetu ,
- wyznaczenie niezależnego egzaminatora (dowolnego i odpowiedniego) do zbadania konta
Szkoły ,
- rozważenie wniosków składanych przez Komitet lub członków Szkoły,
- prowadzenie wszelkich innych spraw, które mogą być konieczne,
Nominacja Komisji
Tylko pełnoprawni członkowie Szkoły mogą pełnić funkcję przedstawiciela rodziców w
Zarządzie. Pełnoprawni członkowie szkoły na Dorocznym Walnym Zebraniu muszą zgłaszać

kandydatury na członków Zarządu. Jeśli liczba nominacji jest większa niż liczba wolnych
miejsc, należy przeprowadzić głosowanie.

Zasady procedury
Kworum Komisji na Walnym Zebraniu wynosi 3 osoby.
Głosowanie
Wszystkie kwestie pojawiające się na jakimkolwiek posiedzeniu muszą być rozstrzygane
zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Przewodniczący ma
głos decydujący. Jeden głos przypada na jednego czlonka, nawet jeśli został wyznaczony do
reprezentowania innych.
Protokoly
Wszystkie posiedzenia Szkoły i Komitetu musza byc protokolowane a zapisy wszelkich
postępowań, uchwał i decyzji nalezy przechowywać.
Finansowanie
Polska Szkoła Sobotnia może otrzymywać fundusze ze zbiórek, darowizn i zatwierdzonych
funkcji. Wszystkie fundusze zostaną przeznaczone na realizację celów Szkoły, a nie innych
celów, z wyjątkiem tego, że można pokrywać wydatki i honoraria.
Fundusz powinien znajdować się w banku zatwierdzonym przez komisję. Skarbnik jest
odpowiedzialny za zarządzanie funduszami i przed Zarządem. Prowadzenie konta będzie
wymagało co najmniej 2 podpisy (uprawnieni będą skarbnik i dwóch innych członków).
Sprawozdanie finansowe skarbnika powinno być składane corocznie.
Likwidacja
W przypadku likwidacji Szkoły po spłaceniu całego długu i zobowiązań Szkoły, wszelkie
pozostałości powinny zostać przekazane do Kirkcaldy Polish Club - SCIO

