
Rozdział 1 

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE WSTĘPNE 

 

§ 1. 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku, zwana dalej „szkołą”, jest    

       ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) niniejszego statutu. 

2.  Siedzibą szkoły jest obiekt znajdujący się w Milanówku przy ul. Królewskiej 69. 

3. Organem prowadzącym jest  Gmina Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. 

Kościuszki 45. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

6. Strona internetowa szkoły: www.jedyneczka.edupage.org. 

7. Szkoła działa w obwodzie wyznaczonym przez organ prowadzący w Akcie 

Założycielskim. 

8. W szkole prowadzi się oddziały gimnazjalne: 

1) uczniowie gimnazjum w ostatnim roku nauki przystępują obowiązkowo do egzaminu 

gimnazjalnego. 

§ 2. 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat. Szkoła daje możliwość dalszego kształcenia 

w szkołach ponadpodstawowych. W ostatnim roku nauki uczniowie przystępują  do 

egzaminu zewnętrznego. 

2.  Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1)  pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej; 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej. 

3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w 

celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 



 

§ 3. 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Piotra Skargi 

w Milanówku przy ul. Królewskiej 69; 

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

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

3) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1; 

4) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty; 

5) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 

2016 r.     

 


