
Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

 
§1.  

1. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. 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 i 1954); 
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  z dnia 10 czerwca 2015 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz. U. 2015 nr 0 
poz. 843); 

7) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 29 sierpnia 2014 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 2014, poz. 1170) – zmiana 24.08.2016 
(Dz. U. z 2016, poz.1368) ; 

8) 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 20;15, poz. 1113); 

9) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu iform 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015, poz. 1249);  

10) 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); 

11) 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.); 

12) 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.); 

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 
poz. 532); 

14) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. 
z 2017r. , poz.356); 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
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kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia  
2012 r., poz. 977,  ze zm.). 

 
§ 2 
1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Ozorkowie przy ulicy 
Średniej 30 ; 

2) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 
w Ozorkowie;  

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 
2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59); 

5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie;  

6) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej; 
7) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
8) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece 

powierzono jeden oddział w szkole; 
9) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych 

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza 
Kościuszki w Ozorkowie; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć 
Łódzkiego Kuratora Oświaty; 

11) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Ozorkowa 
z  siedzibą w Ozorkowie ul. Wigury 1; 

12) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 
§ 3  
1. Szkoła została powołana Uchwałą nr  XXXVIII/214/17 Rady Miejskiej w Ozorkowie 

z dnia 06 lutego 2017 r.  
2. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 

ma swoją siedzibę w Ozorkowie przy ul. Średniej  30.  
3. Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Miasta Ozorkowa z siedzibą w 

Ozorkowie przy ul. Wigury 1. 
4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu „Szkoła Podstawowa nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie. 
Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.  

5. Szkoła jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. 
6. Szkoła posiada własną obsługę finansowo- księgową. 
7. Cykl kształcenia w szkole: trwa 8 lat.. 
8. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia ucznia do podjęcia nauki 

w szkole ponadpodstawowej. 
9. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku 

do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 



10. W Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 
w Ozorkowie mogą działać różne organizacje i stowarzyszenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i statutem szkoły. 

11. Szkoła realizuje swoje zadania współpracując z: 
1)  placówkami oświatowymi: 

a) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
b) Młodzieżowym Domem Kultury, 
c) Miejskim Ośrodkiem Kultury, 
d) Miejską Biblioteką Publiczną, 
e) szkołami podstawowymi i przedszkolami na terenie Ozorkowa. 

2) placówkami pozaoświatowymi: 
a) Urzędem Miejskim i Gminnym w Ozorkowie, 
b) Parafią św. Józefa, 
c) parafią kościoła ewangelickiego, 
d) OPK w Ozorkowie, 
e) Spółdzielnią Mleczarską, 
f) Spółdzielnią Mieszkaniową 
g) prywatnymi zakładami rzemieślniczymi. 

 
§ 4 

1. Pracą dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą kieruje dyrektor szkoły 
współpracując z: 

1) radą pedagogiczną; 
2) radą rodziców; 
3) samorządem uczniowskim. 

2. Nadzór nad realizacją określonych zadań dyrektor szkoły może zlecić innym 
pracownikom, jako pełnomocnikom dyrektora. 

§ 5. 
1. Uczeń objęty jest obowiązkiem szkolnym zgodnie z aktualną ustawą Prawo 

Oświatowe z 14 grudnia 2016r. 
 

 


