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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

Podstawowe informacje o szkole 

1. Szkoła została założona na podstawie Decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia  

20 sierpnia 1979 roku Nr OW. II-5090/29/79. 

2. Nazwa szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu 

ul. Stefana Kisielewskiego 4b 

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.  

4. Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu zwana dalej w niniejszym statucie szkołą jest 

placówką typu publicznego. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sosnowiec.  

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.  

7. Czas trwania kształcenia w szkole wynosi 8 lat i obejmuje dzieci podlegające 

powszechnemu obowiązkowi szkolnemu.  

8. Za zgodą organu prowadzącego w szkole tworzone są oddziały klas sportowych, do 

których prowadzony jest nabór uczniów z wysoką sprawnością fizyczną z obwodu szkoły 

i spoza obwodu szkoły. 

9. Szkoła posiada stronę internetową: www.sp40.edupage.org oraz adres internetowy: 

sp40@sosnowiec.edu.pl. 

10. Szkoła używa logo: 

 

 

 

 

11. Szkoła jest jednostką budżetową, rozliczającą się z budżetem miasta. 

12. Szkoła prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podstawowymi celami statutowymi. 

13. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 
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§ 2 

Misja i wizja szkoły, model absolwenta 

1. Wizja szkoły: 

„Od lokalnego patrioty do tolerancyjnego Europejczyka” 

2.  Misja szkoły: 

„Dziś wychowujemy i uczymy tego, co jutro uczniowie zrozumieją,  

że pojutrze będzie im to potrzebne.” 

3. Jesteśmy po to, aby: 

1) przygotować uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się 

świecie XXI wieku; 

2) wyposażyć uczniów w wiedzę niezbędną dla potrzeb samorealizacji, rozwoju 

osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia; 

3) zapewnić wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, 

profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy; 

4) pomagać uczniom w rozwoju ich talentów, pasji, zainteresowań; 

5) wspierać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka; 

6) motywować i wspierać pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem 

wykonywali swoją pracę; 

7) cieszyć się uznaniem środowiska. 

4. Absolwent ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu: 

1) sprawnie posługuje się językiem polskim, porozumiewa się w językach obcych; 

2) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; 

3) posiada kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju i kształcenia; 

4) myśli samodzielnie, twórczo, krytycznie, radzi sobie w trudnych sytuacjach; 

5) współdziała w zespole, jest sumienny, pracowity, pomocny, przedsiębiorczy; 

6) rozważnie korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych, jest ciekawy świata; 

7) jest patriotą otwartym na świat, zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły, narodu; 

8) przestrzega norm i zasad obowiązujących w społeczności, w której funkcjonuje, czuje 

się jej członkiem; 

9) jest tolerancyjny, prawy, uczciwy, wrażliwy na potrzeby innych; 

10) angażuje się w akcje charytatywne i wolontariat; 

11) wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą języka, dba o swój wygląd; 

12) dba o środowisko naturalne i sprawność fizyczną, promuje zdrowy styl życia; 

13) jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnień; 

14) postępuje zgodnie z zasadami fair-play, buduje przyjazne relacje z rówieśnikami. 


