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Rozdział 1 

Informacje ogólne o szkole 
 

§ 1. 

1. Publiczna  Szkoła Podstawowa w Gościęcinie zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną. 

    1)  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 22, 47-270 Gościęcin. 

3. Organem prowadzącym jest  Urząd Gminy z siedzibą w Pawłowiczkach. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty. 

5. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8 - letnią Publiczną         

    Szkołę Podstawową w  Gościęcinie. 

6. Szkoła jest jednostką budżetową. 

7. Obwód szkoły obejmuje: Gościęcin, Karchów, Kózki, Urbanowice, Mierzęcin, 
    Borzysławice, Ligota Wielka. 

8. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej. 

9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia,  

    wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych,  

    kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

10. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 

11. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

12. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. 

13. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  rodziców; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły 

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

14. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba  

      wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów  

       określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59)  

       oraz przez Wójta Gminy Pawłowiczki.  

15. Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

Rozdział 2 

Misja szkoły, model absolwenta 

 

§  2. 

1. Misja szkoły  

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a 

wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej 

szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie 

warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 

2. Wizja szkoły  

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się 

nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne 
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decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego 

dorobku naukowego i kulturowego.  

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich 

wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, 

dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

3. Model absolwenta:  

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościęcinie jest Polakiem umiejącym żyć godnie i 

poruszać się w otaczającym go świecie oraz: 

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

- czerpie radość z nauki; 

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

- zgodnie współpracuje z innymi; 

- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

 

 


