
Rozdział  9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 94. 

1. Szkoła prowadzi dokumentację oraz używa pieczęci urzędowych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Tablice i pieczęcie urzędowe zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę 

szkoły. 

3. Szkoła posiada własny sztandar, imię patrona, logo szkoły oraz ceremoniał, 

który stanowi odrębny dokument. 

4. Szkoła używa pieczęci i pieczątek: 

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

 „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PIOTRA SKARGI W MILANÓWKU”; 

2) okrągłej – dużej z godłem państwa i napisem w otoku: 

 „GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. PIOTRA SKARGI W MILANÓWKU”; 

3) podłużnej z napisem: 

 „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ks. Piotra Skargi ,05-822 MLANÓWEK 

ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24, 758 37 20 „ 

4) podłużnej z napisem:  

„SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ks. Piotra Skargi  05-822 MLANÓWEK, 

ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24, 758 37 20 NIP 5291656209, REGON 

011301670” 

5) podłużnej z napisem: 

 „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ks. Piotra Skargi ,05-822 MLANÓWEK 

ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24, 758 37 20 BIBLIOTEKA „ 

6) okrągłej z napisem: 

 „Szkoła Podstawowa nr 1 Milanówek– Biblioteka”;  



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

się w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

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

upoważnione. 

 

§ 95. 

 

1. Szkoła działa jako jednostka budżetowa i prowadzi gospodarkę finansową według 

zasad określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły zawarte są w regulaminach szkoły 

i instrukcjach. 

3. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane 

odrębnymi przepisami. 

 

§ 96. 

 

1.  Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

2. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest 

udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom. 

3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ 

prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. 

4. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały. 

5. Dyrektor szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity 

statutu. 

6. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

7. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane 

odrębnymi przepisami. 

8. Statut obowiązuje od dnia 01.09.2017 r. 

 


