
 

UCHWAŁA nr 1/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu 

z dnia 12 września 2019r. 

 

 

          W sprawie:  wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II   

                                w Morągu. 

 

          Na podstawie art. 80 ust.2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późniejszymi zmianami) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

          Dla zapewnienia realizacji celów i zadań szkoły, a także uwzględniając wnioski rodziców 

uczniów, wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1  im. Jana 

Pawła II w Morągu: 

W § 49: 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

          Zabrania się uczniom korzystania bez zgody nauczycieli z telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych rejestrujących i odtwarzających dźwięk oraz obraz podczas 

trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także podczas przerw międzylekcyjnych. 

 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

          Podczas trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także podczas przerw 

międzylekcyjnych, urządzenia, o których mowa w ust. 3 muszą być wyłączone, a nauczyciel 

prowadzący zajęcia i dyżurujący ma prawo sprawdzenia tego faktu. 

          Uzasadnionym będzie posiadanie przez ucznia włączonego telefonu w przypadku 

konieczności utrzymania stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sytuacjach 

losowych lub w sytuacjach związanych ze stanem zdrowia ucznia lub domownika. 

          W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczeń ma 

obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może 

skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

          Podczas korzystania przez ucznia z urządzeń, o których mowa w ust. 3 w innych 

sytuacjach niż zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz przerwy międzylekcyjne (np. na wycieczce, 

w czasie lekcji z użyciem urządzeń elektronicznych) zabronione jest fotografowanie oraz 

rejestrowanie dźwięku i obrazu, a także upowszechnianie ich drogą elektroniczną bez zgody 

nauczyciele i osób nagrywanych. 

 

 

1 



ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

          W związku z korzystaniem z urządzeń, o których mowa w ust. 3, ustala się, że: 

1) szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego przechowywania urządzeń 

wymienionych w ust. 3; 

2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za stan urządzeń, o których mowa w ust. 3, a 

zwłaszcza za zagubienie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia, którego posiadanie na 

terenie szkoły nie jest konieczne; kradzież winna być zgłoszona policji przez rodziców ucznia 

(prawnych opiekunów), a wobec ustalonych sprawców kradzieży stosowane są przyjęte w 

szkole konsekwencje wychowawcze; 

3) w przypadku naruszenia przez ucznia zasad korzystania na terenie szkoły z urządzeń, o 

których mowa w ust. 3, nauczyciel upomina ucznia o konieczności przestrzegania 

obowiązujących w szkole przepisów i informuje o skutkach łamania prawa i wobec takiego 

ucznia stosowane są kary przewidziane w statucie szkoły; 

4) w przypadkach uporczywego, wielokrotnego łamania zasad określających korzystanie z 

telefonów komórkowych i innych tego typu urządzeń na terenie szkoły podczas zajęć i 

przerw, wobec ucznia stosowane są kary przewidziane w statucie, informowani są rodzice 

ucznia, a także rozważana będzie możliwość powiadomienia sądu rodzinnego w przypadku 

naruszenia praw innych osób. 

 

dotychczasowemu ust. 6 nadaje się numer 7 

7. Wobec uczniów pełnoletnich uczęszczających do szkoły, za zgodą i w porozumieniu z 

rodzicami/prawnymi opiekunami stosuje się wszystkie obowiązujące przepisy i procedury 

dotyczące uczniów tej szkoły, ujęte w statucie i innych dokumentach wewnątrzszkolnych. 

 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 września 2019r. 
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