
UCHWAŁA NR 9/19/20 

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W CZEREMSZE 

z dnia 8 października 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej w Czeremsze 

 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  

– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się co następuje: 
 

 

 

§ 1 

W statucie Szkoły Podstawowej w Czeremsze wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 104 uchyla się ust. 6. 

2) § 105 otrzymuje brzmienie: 

„§ 105. Zasady przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych: 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców przynosi do szkoły telefon komórkowy lub 

inny sprzęt elektroniczny rejestrujący lub odtwarzającego dźwięk i obraz np. dyktafon, 

aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3, tablet, słuchawki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez ucznia.  

2. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicz-

nych w czasie zajęć szkolnych odbywających się na terenie szkoły i poza jej terenem 

(urządzenia powinny być wyłączone i schowane do torby szkolnej). Zakaz ten dotyczy 

wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę w ramach procesu edukacyjnego tj. zajęć 

edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, wycieczek szkolnych, wyjść poza szko-

łę, przerw międzylekcyjnych itd. 

3. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami, uczeń może skorzystać z telefonu 

szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły lub telefonu nauczyciela/wychowawcy 

prowadzącego zajęcia. 

4. W wypadku nieprzestrzegania przez uczniów powyższych zasad, nauczyciel szkoły ma 

obowiązek odebrania w/w sprzętu, przekazania go do sekretariatu w obecności ucznia 

(aparat zostaje wyłączony przez ucznia) i odnotowania tego faktu w dzienniku zajęć oraz 

powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel – ze względu na pełnione obowiązki – nie może zejść  

z uczniem do sekretariatu bezpośrednio po swoich zajęciach, wzywa za pośrednictwem 

dyżurnego - pedagoga, wychowawcę lub dyrektora szkoły w celu dopełnienia procedury. 

6. Zdeponowany sprzęt może być odebrany z sekretariatu tylko osobiście przez rodzi-

ców/prawnych opiekunów. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwen-

cjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności 

uczniów lub pracowników szkoły). 

7. Zdeponowany sprzęt zostaje odnotowany w rejestrze depozytów przez pracownika  

sekretariatu szkoły. 

8. Każde kolejne naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego 

sprzętu elektronicznego odnotowane w dzienniku zajęć przez nauczyciela, skutkuje obni-

żeniem oceny zachowania o jeden stopień.  



9. Notoryczne przejawy łamania przyjętych norm traktowane będą, jako przejaw demorali-

zacji, naruszenia przyjętych zasad współżycia społecznego w szkole i skutkować będą 

skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 roku z mocą obowiązującą  

od 04.11.2019 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


