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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie dokumentów: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 

4. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),  

5. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908), . 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i przedszkoli z dnia 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649), 

7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356), 

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r.                        

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia  2012 r., poz. 977,  ze zm.), 

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 3 sierpnia 2017 r.                       

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534), 

10. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646)  

11. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113 ze zm. 

28.08.2017r., poz.1652). 

12. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578) 

13. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży   

(Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656). 

14. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  

(Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656). 

15. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  

(Dz. U. z 2017, poz. 1616). 

16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia  1992 r.                       

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach                           

i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.), 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html


 

4 
 

17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach         

(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), 

18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), 

19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.                       

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 

zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym. 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Józefa Dambka z siedzibą  

w Leśniewie przy ulicy Mechowskiej 2 ; 

2) oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne 

zorganizowane w szkole podstawowej; 

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Józefa Dambka 

w Leśniewie; 

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

im.  Józefa Dambka w Leśniewie; 

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Dz. U. z 2017, poz. 59); 

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im.  Józefa Dambka            

w Leśniewie; 

7) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne 

oraz uczniów szkoły podstawowej;                  

8) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 

oddział w szkole; 

10) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej im.  Józefa Dambka w Leśniewie; 

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Pomorskiego 

Kuratora Oświaty; 

12) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Puck z siedzibą                        

w Pucku przy ulicy 10 lutego; 

13) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

14) e -  dziennik – należy przez to rozumieć dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej  

prowadzony przez szkołę w celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego reguluje załącznik do Statutu 

Szkoły – „Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania, 

zarządzanie danymi i kontroli frekwencji” . 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
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§ 3 

1. Szkoła została powołana Uchwałą nr XLV/133/17 Rady Gminy w Pucku z dnia                        

26 października 2017 r.   

2. Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Puck z siedzibą w Pucku przy ulicy 10 

lutego 29. 

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu „Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka 

w Leśniewie”. 

4. Obwód szkoły obejmuje w całości wsie: Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Mała 

Piaśnica, Wielka Piaśnica. 

5. Cykl kształcenia w szkole: trwa 8 lat.  

6. W szkole organizuje się roczne przygotowanie przedszkolne. 

7. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich 

dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 

8. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych                       

w Gminie Puck. 

§ 4 

1. Szkoła używa pieczęci: 

1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa               

im. Józefa Dambka w Leśniewie ” na świadectwach szkolnych promocyjnych, 

świadectwach ukończenia szkoły, legitymacjach szkolnych, w akcie nadania stopnia 

awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego; 

2) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka,  84-106 LEŚNIEWO,              

ul. Mechowska 2 , tel. 58 506 50 70, NIP 587 - 16-06- 403, Regon 000737261”;  

3) podłużnej z napisem: „Gmina Puck, ul. 10-lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654, 

Szkoła Podstawowa w Leśniewie, ul. Mechowska 2, 84-106 Leśniewo”;  

4) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka                  

w Leśniewie”; 

2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się               

w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt. 

3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego 

upoważnione. 

4. Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) umieszcza się tylko na 

dokumentach szczególnej wagi. 

5. Zmiany w używaniu pieczęci przez szkołę należy ustalić z organem prowadzącym szkołę. 


