UCHWAŁA Nr 19/15/16
RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
W LEGIONOWIE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmian do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§1. Do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie wprowadza się następujące zmiany:
w rozdziale 8. w § 43. punkt f zmienia brzmienie:
,, Uczeń posiada telefon komórkowy na terenie Szkoły tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, za wyłączną zgodą i wiedzą rodziców/prawnych opiekunów
-przed lekcjami, w czasie zajęć lekcyjnych, podczas przerw, po zajęciach lekcyjnych i na
terenie świetlicy nie wolno używać telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego (jest on wyłączony),
-jeżeli podczas zajęć lekcyjnych lub w czasie przerwy telefon jest włączony, nauczyciel
prowadzący zajęcia lub dyżurujący na przerwie, ma prawo odebrać telefon, wyłączyć go
w obecności ucznia i przekazać go Wicedyrektorom lub Dyrektorowi Szkoły,
-jeżeli telefon został uczniowi odebrany po raz pierwszy, sam odbiera go od wicedyrektorów
lub Dyrektora Szkoły po zakończonych w tym dniu lekcjach/zajęciach, co potwierdza
podpisem,
-jeżeli telefon został uczniowi odebrany po raz drugi i kolejny, po odbiór telefonu
osobiście zgłaszają się rodzice/prawni opiekunowie i kwitują odbiór telefonu swoim
podpisem. Zostają również zapoznani z sytuacją i pouczeni o
(w

tym

konsekwencjach

prawnych

konsekwencjach

związanych z naruszeniem prywatności osób

przebywających na terenie Szkoły),
-jeżeli zachodzi konieczność skontaktowania się w ważnej sprawie ucznia
z rodzicami/prawnymi opiekunami lub rodziców/prawnych opiekunów z uczniem, istnieje
możliwość skorzystania z telefonów dostępnych na terenie Szkoły (sekretariat szkoły,
gabinet wicedyrektorów, pokój nauczycielski), jeżeli w danej chwili nie ma takiej
możliwości, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego wyłącznie za zgodą
wychowawcy lub innego nauczyciela,
-na terenie Szkoły uczniom nie wolno nagrywać, wykonywać zdjęć, filmować za pomocą
telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz jakichkolwiek innych urządzeń

rejestrujących,
-uczniowi, któremu trzykrotnie w ciągu roku szkolnego odebrano telefon w wyniku
naruszenia niniejszego regulaminu, zostaje obniżona o jedną ocenę śródroczna/roczna ocena
zachowania,
-dopuszcza się możliwość zabrania telefonu komórkowego na wycieczki szkolne za zgodą
rodziców/prawnych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt,
-szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zgubienie, kradzież bądź
zniszczenie telefonu”.
W rozdziale 8. w § 44. dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:
,,W szkole uczniowie chodzą przez cały rok w zmiennym obuwiu bezpiecznym z jasną
podeszwą antypoślizgową. Uczniowie zostawiają obuwie zmienne w szatni w podpisanych
workach na wieszakach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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