
Regulamin Polskiej Szkoły Dokształcającej im.gen.Kazimierza Pułaskiego. 

Nazwa Szkoły ( pełna nazwa szkoły w języku polskim)                                                                                   

Polska Szkoła Dokształcająca imieniem generała Kazimierza Pułaskiego przy Parafii Świętej Franciszki de 

Chantal                                                                                                                                                                    

Nazwa Szkoły ( pełna nazwa w języku angielskim)                                                                                      

General  Kazimierz  Pulaski Polish Supplementary School  at the Saint Frances de Chantal Parish. 

Adres szkoły                                                                                                                                                              

1273  58 th Street, Brooklyn, NY 11219 
 

Adres strony internetowej 

www.psdpulaski.org 
 

Organ założycielski 

Organem założycielskim szkoły jest Parafia Świętej Franciszki de Chantal. 
Proboszcz parafii wraz z Radą Parafialną sprawuje nadzór organizacyjny i finansowy nad szkołą. 
W ramach sprawowanego nadzoru powołuje i odwołuje dyrektora szkoły, przyjmuje budżet szkoły i 
sprawuje nadzór nad jego realizacją, przyjmuje sprawozdanie finansowe oraz zamierzenia organizacyjne 
i rzeczowe na dany rok szkolny. 
W dobrze pojętym rozumieniu wspólnoty celów wychowawczych kościoła i szkoły organ założycielski 
gwarantuje szkole autonomię w zakresie programu nauczania, działalności dydaktycznej i wychowawczej 
oraz organizacyjnej a także finansowej w zakresie: płac, wynagrodzeń, zakupów na bieżącą działalność 
szkoły, napraw i remontów. 
 
Cele szkoły. 

Szkoła jest placówką dydaktyczno-wychowawczą. 
Celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii polski, geografii polski i religii kościoła katolickiego 
w języku polskim. Krzewienie kultury polskiej oraz tradycji narodowych, ludowych i społecznych. 
Organizowanie zajęć pozaszkolnych (w miarę możliwości). Wychowywanie w duchu patriotycznym 
polskim i amerykańskim. 
 
Kierownictwo szkoły                                                                                                                                            

Szkołą kieruje powołany przez organ założycielski  dyrektor , który powołuje swojego 

zastępcę(zastępców może być kilku w zależności od potrzeb i zadań szkoły)w porozumieniu z organem 

założycielskim. Dyrektor wyznacza obowiązki swoim zastępcom.  W sprawach dydaktyczno- 

wychowawczych i organizacyjnych zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

Rada Pedagogiczna 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające z regulaminu 
szkoły na swoich posiedzeniach plenarnych w formie uchwał: zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w 
sprawach związanych z działalnością szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, 
zastępcy dyrektora, nauczyciele zatrudnieni w szkole. Dyrektor szkoły przewodniczy radzie 
pedagogicznej. Praca Rady Pedagogicznej regulowana jest odrębnym regulaminem rady. 



Rada Rodziców                                                                                                                                                         

Rada Rodziców (Komitet Rodzicielski) jest społecznym organem działającym na terenie szkoły celem 
działalności  Rady Rodziców jest pomoc w sprawnym funkcjonowaniu szkoły a także wspomaganie 
nauczycieli,  zadanie to realizują trójki klasowe. Rada rodziców posiada własne fundusze, którymi 
dysponuje niezależnie. Rada Rodziców ściśle współpracuje z kierownictwem szkoły. Przewodniczący 
Rady Rodziców  uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w określonych punktach programu z 
głosem doradczym. Każdy rodzic ma obowiązek odbycia jednego całodziennego dyżuru w szkole bez 
względu ile dzieci z rodziny uczęszcza do szkoły. 
 

Uczniowie szkoły. 

Uczniami szkoły są dzieci w wieku od lat 5 (od lat 3 przedszkole) posiadające polskie korzenie rodzinne 
rozumiejący język polski, o których uczęszczaniu do szkoły zdecydują rodzice lub opiekunowie i opłacą 
czesne(opłata za szkołę). Funkcjonowanie uczniów w szkole reguluje regulamin ucznia 

Nauczyciele szkoły.                                                                                                                                             

Nauczycielami szkoły są osoby, które ze względu na swoje kwalifikacje zdolna jest do przekazywania 

wiadomości z dziedziny języka polskiego i kultury polskiej historii polski, geografii polski i religii kościoła 

katolickiego młodemu pokoleniu uczniów PSD im. gen. K. Pułaskiego. Nauczyciel podporządkowany jest 

dyrektorowi szkoły. Funkcjonowanie nauczycieli w szkole reguluje regulamin nauczyciela. 

Budżet szkoły                                                                                                                                                               

Na budżet szkoły składają się : opłata za szkołę, dotacje od osób prywatnych i instytucji, zyski z imprez 

organizowanych przez szkołę. Za realizacje budżetu odpowiada dyrektor szkoły. Nadzór nad realizacją 

budżetu sprawuje organ założycielski szkoły. 

Postanowienia końcowe                                                                                                                                             

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organem rozstrzygającym  ostatecznie jest 

organ założycielski. 

 

Proboszcz Parafii        Nowy Jork  2001 rok 

             

             

 


