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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie jest publiczną szkołą podstawową. 
 

2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Dworcowej 26 A. 
 

3. Szkoła nosi numer 2. 
 

4. Szkoła nosi imię Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty. 
 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji 

Piechoty w Sianowie i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót 

nazwy – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie. 
 

6. Szkołę prowadzi Gmina Sianów. 
 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski Kurator 

Oświaty w Szczecinie. 
 

 

§2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 
 

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 
 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego                 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
 

4. Szkoła jest jednostką budżetową. 
 

5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 

 

§3 

1. Szkoła posługuje się własnym ceremoniałem szkolnym uchwalonym przez radę szkoły         

na wniosek rady pedagogicznej. 
 

2. Szkoła umożliwia korzystanie z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) świetlicy szkolnej, 

3) biblioteki, 

4) stołówki, 
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5) pracowni komputerowej, 

6) zespołu obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

7) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, 

8) pomieszczeń socjalnych. 
 

3. W szkole mogą być tworzone klasy (oddziały): 

1) realizujące programy innowacyjne, autorskie, 

2) integracyjne, 

3) specjalne, 

4) sportowe, 

5) oddziały przedszkolne. 
 

Szczegółowe zasady ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy. 

 

 

§4 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 
 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów                              

8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie, 
 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów                  

8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie, 
 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 
 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 
 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sianów. 

 

 

 

 

 

 

 

 


