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Główne punkty zmian proponowanych do wprowadzenia w nowych dokumentach -  

Statut Szkoły, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, Regulamin Szkoły 
 

Nr Stan obecny / 
obowiązujące zasady 

Propozycje zmian /  
nowe zasady 

Uzasadnienie Głoso
wanie 

Zapis w Statucie  
Regul. Rady Nadz.  
Regul. Zarządu 

1 Walne Zgromadzenie wybiera 
Radę Nadzorczą 

Walne Zgromadzenie wybiera 
Radę Nadzorczą 

Bez zmian. Daje rodzicom możliwość wybrania swoich 
reprezentantów do Rady Nadzorczej, którzy będą monitorować 
działalność Zarządu i podejmować działania zaradcze w 
przypadku wykrycia nieprawidłowości w zarządzaniu Szkołą lub 
ryzyka w stabilności funkcjonowania i rozwoju Szkoły. 

NIE Statut 

2 Rada Nadzorcza wybiera 
spośród siebie 
Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego i 
Sekretarza Rady. 

Rada Nadzorcza wybiera 
spośród siebie 
Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego i Sekretarza 
Rady. 

Bez zmian. Formalny podział funkcji konieczny do sprawnego 
funkcjonowania Rady Nadzorczej. 

NIE Regulamin Rady 
Nadzorczej 

3 Brak określonej minimalnej 
lub maksymalnej liczby 
Członków Rady Nadzorczej. 

Minimalna liczba Członków 
Rady Nadzorczej wynosi 3, 
maksymalna 7. Gdy spadnie 
poniżej 3, konieczne będzie 
zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, by 
skład Rady uzupełnić. 

Określenie liczby minimalnej i maksymalnej pomoże w 
ustanowieniu wystarczająco dużej, jednocześnie nie za dużej, 
reprezentacji Rodziców w organie nadzorczym szkoły. 

TAK Statut, Regulamin RN 
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Nr Stan obecny / 
obowiązujące zasady 

Propozycje zmian /  
nowe zasady 

Uzasadnienie Głoso
wanie 

Zapis w Statucie  
Regul. Rady Nadz.  
Regul. Zarządu 

4 Kadencja Rady Nadzorczej nie 
jest określona. 
Skład Rady Nadzorczej może 
zmienić się przy każdym 
Walnym Zgromadzeniu. 

Kadencja Rady Nadzorczej 
trwa 4 lata. 
Zmiana składu Rady 
Nadzorczej możliwa jest w 
przypadku wygaśnięcia 
kadencji, odwołania, śmierci, 
bądź zaistnienia innych 
zdarzeń losowych 
uniemożliwiających danemu 
Członkowi Rady pełnienie 
swojej funkcji. 

Dla zachowania lepszej stabilności funkcjonowania Rady 
Nadzorczej oraz ograniczenia formalności corocznych wyborów 
proponuje się 4-letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. 
Proponowana max liczba członków RN (7) w praktyce powinna 
dać możliwość każdemu rodzicowi, który zechce się zaangażować 
w działania RN kandydowanie oraz, jeśli taka będzie wola 
rodziców na corocznym Walnym Zgromadzeniu, przyjęcie do RN. 
Kadencje poszczególnych członków RN mogą wygasać w różnych 
terminach. 

TAK Statut, Regulamin RN 

5 Walne Zgromadzenie wybiera 
Prezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza wybiera 
Prezesa Zarządu. 

Proponowane jest, aby Prezes Zarządu wybierany był w drodze 
konkursu organizowanego i rozstrzyganego przez Radę Nadzorczą 
(bezpośrednio wybraną przez Walne Zgromadzenie Rodziców). 
Taka organizacja pozwala na lepsze rozpoznanie i ocenę 
kandydatów na Prezesa i sprawniejsze zorganizowanie procesu 
selekcji i mianowania. Aktualnie konieczne jest zwoływanie 
Walnego Zgromadzenia Rodziców, co wiąże się utrudnieniami z 
znalezieniu odpowiedniego miejsca, czasu oraz podania 
informacji koniecznych do podjęcia przez WZR decyzji. 
Doświadczenia z poprzednich lat pokazują również, że WZR 
musiało podejmować decyzje wyborcze w okolicznościach bardzo 
ograniczonej informacji o kandydatach na Prezesa Zarządu. 

TAK Statut, Regulamin RN 
i Zarządu 

6 Walne Zgromadzenie wybiera 
Członków Zarządu. 

Rada Nadzorcza zatwierdza 
Członków Zarządu. 

Zmiana ta pozwoli na sprawniejsze i elastyczniejsze budowanie 
zespołu Członków Zarządu potrzebnych do zarządzania szkołą bez 
konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia Rodziców lub 
czekania na takie coroczne WZR. 

TAK Statut, Regulamin RN 
i Zarządu 
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Nr Stan obecny / 
obowiązujące zasady 

Propozycje zmian /  
nowe zasady 

Uzasadnienie Głoso
wanie 

Zapis w Statucie  
Regul. Rady Nadz.  
Regul. Zarządu 

7 Kandydaci na Członków 
Zarządu zgłaszają się sami. 

Kandydaci na Członka Zarządu 
zgłaszani są przez Prezesa 
Zarządu. 

Ten punkt tylko doprecyzowuje formalną ścieżkę zgłaszania 
kandydatów do Zarządu. Rodzice mogą zawsze zgłosić się sami 
bezpośrednio do Prezesa Zarządu wyrażając i uzasadniając swoją 
chęć wejścia w skład Zarządu. 

TAK Regulamin Zarządu 

8 Brak określonej minimalnej 
lub maksymalnej liczby 
Członków Zarządu. 

Minimalna liczba Członków 
Zarządu wynosi 3, 
maksymalna 7. Gdy spadnie 
poniżej 3, konieczne będzie 
uzupełnienie składu Zarządu. 

Ten punkt doprecyzowuje ilość Członków Zarządu ocenianą na 
optymalną (3-7), pozwalającą zabezpieczyć podstawowe funkcje 
w Zarządzie i jednocześnie dającą możliwość zaangażowania tym 
Rodzicom, którzy dodatkowo chcieliby służyć swoimi 
umiejętnościami w zarządzaniu Szkołą. 

TAK Statut, Regulamin 
Zarządu 

9 Kadencja Prezesa i Członków 
Zarządu nie jest określona. 
Skład Zarządu może zmienić 
się przy każdym Walnym 
Zgromadzeniu. 

Kadencja Prezesa i Członków 
Zarządu nie jest określona. 
Skład Zarządu może zmienić 
się po każdym Walnym 
Zgromadzeniu. 

Sprawowanie funkcji Prezesa powinno być kontynuowane do 
czasu rezygnacji, nieudzielenia absolutorium lub dyscyplinarnego 
zwolnienia. To samo dotyczyłoby Członków Zarządu. 
Nieudzielenie absolutorium oznacza odwołanie całego Zarządu – 
w takim przypadku ustępujący Członkowie Zarządu mogą 
kandydować ponownie, przy czym nowy Zarząd Szkoły nie może 
zostać ponownie powołany przez Radę Nadzorczą w tym samym 
składzie, w szczególności z tym samym Prezesem Zarządu. 

NIE Statut 

10 Walne Zgromadzenie może 
odwołać Prezesa i Członków 
Zarządu. Nie istnieje 
instytucja zawieszania ich. 

Rada Nadzorcza może zawiesić 
Członka Rady Nadzorczej, 
Prezesa Zarządu, Członków 
Zarządu bądź cały Zarząd z 
ważnych powodów. 

Zawieszenie może nastąpić w okolicznościach określonych w 
procedurze dyscyplinarnej, takich jak rażące zaniedbania / 
przewinienia / przestępstwa/złamania postanowień statutu lub 
regulaminów Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz inne okoliczności 
powodujące poważne i realne zagrożenie dla stabilności 
funkcjonowania szkoły. 

TAK Regulamin Zarządu i 
Regulamin Rady 
Nadzorczej 
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Nr Stan obecny / 
obowiązujące zasady 

Propozycje zmian /  
nowe zasady 

Uzasadnienie Głoso
wanie 

Zapis w Statucie  
Regul. Rady Nadz.  
Regul. Zarządu 

11 Kwota zobowiązań, jakie 
może samodzielnie podjąć 
Zarząd, nie jest określona. 

Zarząd Szkoły może 
samodzielnie podejmować 
zobowiązania w imieniu Spółki 
do wysokości £20,000.00. 
Rada Nadzorcza Spółki ma 
prawo obniżyć wysokość 
zobowiązań jakie Zarząd Spółki 
może podejmować 
samodzielnie w imieniu Spółki. 

Duże wydatki szkoły, takie jak wynajem pomieszczeń szkoły, 
zmiana budżetu na wynagrodzenia (wskutek zmian stawek dla 
pracowników i współpracowników szkoły) oraz w szczególnych 
okolicznościach, takich jak np. zawieszenie Prezesa Zarządu, 
trudności finansowe Szkoły oraz inne, w których Rada Nadzorcza 
potrzebowałaby sprawować bliższą kontrolę/monitoring nad 
wydatkami Szkoły. 

TAK Regulamin Zarządu i 
Regulamin Rady 
Nadzorczej 

12 Brak zapisu dotyczącego 
oddelegowania Członka Rady 
do Zarządu. 

Rada Nadzorca może 
oddelegować Członka Rady do 
czasowego wykonywania 
czynności Zarządu spółki w 
razie takiej potrzeby. 

Formalne wsparcie dla Zarządu w przypadku tymczasowego 
braku kandydatów do Zarządu. 

TAK Regulamin Zarządu i 
Regulamin Rady 
Nadzorczej 

13 Prezes może powołać 
Dyrekcję Szkoły (pion 
edukacyjny). 

Prezes powołuje Dyrekcję 
Szkoły (pion edukacyjny) w 
drodze konkursu. 

Dotychczas nie był określony tryb powoływania Dyrekcji Szkoły. 
Zapis ten doprecyzowuje ten aspekt wymagając od Prezesa 
organizację konkursu, na podstawie którego wyłaniana jest 
Dyrekcja Szkoły. Rada Nadzorcza monitoruje zgodność realizacji 
tego zadania z Regulaminami Szkoły. 

TAK Regulamin Zarządu i 
Regulamin Rady 
Nadzorczej 

14 Członkowie Rady Nadzorczej 
nie otrzymują wynagrodzenia, 
wykonują swe funkcje 
społecznie. 

Członkowie Rady Nadzorczej 
za wypełnianie swoich funkcji 
mogą otrzymywać 
wynagrodzenie ustalone przez 
Walne Zgromadzenie. 

Za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Członkowie będą mogli 
otrzymywać zniżki dla swoich dzieci do 50% czesnego, prorata. 
Osoby oddelegowane do Zarządu 100% zniżki prorata za okres 
oddelegowania. Zwrot (zniżka) następowałby na koniec roku 
szkolnego. 
Nowe zapisy mają za zadanie zachęcić osoby do czynnego udziału 
w aktywnym i odpowiedzialnym zarządzaniu Szkołą. 

TAK Statut - Zniżka 
Reg. Rady Nadz. - 
Wysokość Zniżki 
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Nr Stan obecny / 
obowiązujące zasady 

Propozycje zmian /  
nowe zasady 

Uzasadnienie Głoso
wanie 

Zapis w Statucie  
Regul. Rady Nadz.  
Regul. Zarządu 

15 Prezes i Członkowie Zarządu 
nie otrzymują wynagrodzenia, 
wykonują swe funkcje 
społecznie. 

Członkowie Zarządu (w tym 
Prezes) za wypełnianie swoich 
funkcji mogą otrzymywać 
wynagrodzenie ustalone przez 
Walne Zgromadzenie. 

Za pełnienie funkcji w Zarządzie Członkowie będą mogli 
otrzymywać zniżki dla swoich dzieci do 100% czesnego prorata za 
okres pracy w Zarządzie. Zwrot (zniżka) następowałby na koniec 
roku szkolnego. 
Prezes Zarządu może dodatkowo otrzymać miesięczne 
wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie Rodziców w 
kwocie całkowitej rocznej nie przekraczającej ¼ wynagrodzenia 
dla nauczycieli w punkcie M3 na skali podstawowej (MPS3) dla 
Wielkiej Brytanii (poza Londynem i okolicami), prorata. 
Nowe zapisy mają za zadanie zachęcić osoby do czynnego udziału 
w aktywnym i odpowiedzialnym zarządzaniu Szkołą. 

TAK Statut - Zniżka i 
wynagrodzenie dla 
Prezesa 
Reg. Zarządu  - 
Wysokość zniżki i 
wynagrodzenia dla 
Prezesa 

16 Dyrektor Szkoły nie otrzymuje 
wynagrodzenia za dodatkowy 
czas spędzony na organizację 
pracy Nauczycieli / Szkoły. 

Dyrektor Szkoły może 
otrzymywać dodatkowe 
wynagrodzenie ustalone przez 
Walne Zgromadzenie. 

Dyrektor Szkoły otrzymuje wynagrodzenie za swą pracę jako 
nauczyciel, jeśli takową wykonuje, na tych samych zasadach, co 
inni nauczyciele, oraz zniżkę na czesne w przypadku posiadania 
dzieci uczęszczających do Szkoły, na tych samych zasadach, co 
nauczyciele, jeśli takowa jest nauczycielom udzielana na 
podstawie decyzji Rady Nadzorczej, podjętej w formie 
zarządzenia Rady Nadzorczej. Natomiast za pełnienie swej funkcji 
Dyrektor Szkoły może otrzymywać dodatkowe miesięczne 
wynagrodzenie, o które do Rady Nadzorczej wnioskuje Prezes 
Zarządu, ustalone przez Walne Zgromadzenie Rodziców w kwocie 
całkowitej rocznej nie przekraczającej ¼ wynagrodzenia dla 
nauczycieli w punkcie M3 na skali podstawowej (MPS3) dla 
Wielkiej Brytanii (poza Londynem i okolicami), prorata. 

TAK Statut - Zniżka i 
wynagrodzenie dla 
Dyrektora 
Reg. Zarządu  - 
Wysokość zniżki i 
wynagrodzenia dla 
Dyrektora 
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Nr Stan obecny / 
obowiązujące zasady 

Propozycje zmian /  
nowe zasady 

Uzasadnienie Głoso
wanie 

Zapis w Statucie  
Regul. Rady Nadz.  
Regul. Zarządu 

17 Nie istnieje zapis o możliwości 
powołania Rady Społecznej 
przy Zarządzie. 

Rada Społeczna może zostać 
powołana przez Zarząd 
spośród osób nie będących 
Rodzicami i pełnić wobec 
Zarządu funkcję doradczą, 
może uczestniczyć w 
spotkaniach Zarządu na jego 
zaproszenie, za co może 
otrzymywać może dietę w 
kwocie wnioskowanej przez 
Zarząd i zatwierdzonej przez 
Radę Nadzorczą. 

Osoby, które nie są Rodzicami, ale ze względu na swoją profesję, 
kontakty lub umiejętności mogą wesprzeć funkcjonowanie 
Szkoły. Nie mogą kandydować do RN ani Zarządu, ale mogą 
doradzać Zarządowi. 

TAK Statut, Regulamin 
Zarządu, Regulamin 
RN 

 


