
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich 

w Imielinie; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1; 

3) kuratorze – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole, o której 

mowa w pkt 1; 

5) oddziale – należy przez to rozumieć oddział szkoły, o której mowa w pkt 1; 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego 

Kuratora Oświaty; 

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Imielin; 

8) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Imielin; 

9) podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową 

kształcenia ogólnego; 

10) pracownikach – należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt 1; 

11) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły,  

o której mowa w pkt 1; 

12) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, o której mowa w 

pkt 1; 

13) radzie szkoły – należy przez to rozumieć Radę Szkoły, jeżeli zostanie powołana; 

14) rodzicach – należy przez to rozumieć jednego z rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1; 

15) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, o której mowa w pkt 1; 

16) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1; 

17) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo 

oświatowe. 

 

§ 2 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich                 

w Imielinie. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich jest ośmioletnią publiczną szkołą 

podstawową. 



3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina/Miasto Imielin. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w 

Katowicach. 

5. Siedziba szkoły mieści się w Imielinie przy ul. Sapety 8. 

6. Szkoła działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. 

7. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu miasta. 

8. Szkoła uzyskane wpływy odprowadza na rachunki bankowe Urzędu Miasta Imielin. 

 

§ 3 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Pełne brzmienie 

pieczęci: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

im. Powstańców Śląskich 

w Imielinie 

ul. W. Sapety 8, 41-407 Imielin 

tel./fax 32 225 60 54 

 

2. Na pieczęciach szkoły może być używany skrót nazwy, w brzmieniu:                    

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Imielinie 

 

§ 4 

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 


