
UCHWAŁA nr 6 /2020/2021

z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie zmian w Statucie Szkoły

       Działając na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego

(tekst jednolity Dz. U. z dn. 11 stycznia 2017 r. poz. 59), Rada Pedagogiczna uchwala co

następuje:

§ 1

    W Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Łakomik w Czeladzi uchwalonym jako tekst

jednolity  dnia 30 listopada 2017 r.  przez Radę Pedagogiczną,  wprowadza się  następujące

zmiany:

1. W  § 9 A  skreśla się ust.  10 o brzmieniu: „Szkoła zatrudnia pracownika na stanowisku

strażnika pomagającego uczniom w  bezpiecznym przejściu przez ul. Katowicką.”

2. W § 11 ust. 1 dodaje się punkt „c” o brzmieniu: „przyrodniczą- sala nr 28”,

„d” o brzmieniu: geograficzną- sala nr 15,  „e” o brzmieniu: biologiczna- sala nr 30,

„f” o brzmieniu: fizyczną- sala nr 34, „g” o brzmieniu: chemiczną- sala nr 32, „h” o

brzmieniu: matematyczną- sala nr 25.

3. W § 15 skreśla się ust. 1 „e” punkt 7 o brzmieniu: „dbania o czystość i schludność swojego

wyglądu - uczeń nie farbuje włosów, a jego fryzura nie przeszkadza mu w wykonywaniu

czynności  ucznia,  nie  maluje  paznokci,  nie  nosi  makijażu,  nie  nosi  biżuterii  zagrażającej

bezpieczeństwu”. §  15  ust.  1  „e”  punkt  7  otrzymuje  brzmienie:  „dbania  o  czystość  i

schludność swojego wyglądu”.

4. W § 15 skreśla się ust. 1 „f” o brzmieniu: „nie używania i nie korzystania w trakcie zajęć

edukacyjnych z telefonów komórkowych i  innych urządzeń elektronicznych (za które szkoła

nie odpowiada materialnie):

- w  przypadku  nie  przestrzegania  zakazu,  telefon  bądź  inne  urządzenie

elektroniczne  będzie  uczniowi  odebrane,  przekazane  do  depozytu  dyrekcji



szkoły, a wydane rodzicom bądź prawnym opiekunom ucznia,

      -  w  przypadku  trzykrotnego  złamania  zakazu,  następuje  obniżenie  oceny

z zachowania”. 

§  15  ust.  1  „f”  otrzymuje  brzmienie:  podczas  zajęć  edukacyjnych,  a  także  zajęć

pozalekcyjnych  organizowanych  na  terenie  szkoły  obowiązuje  zakaz  korzystania  przez

uczniów z telefonów komórkowych

- w  przypadku  trzykrotnego  złamania  zakazu,  następuje  obniżenie  oceny

z zachowania,

- Uczeń może korzystać z telefonu, w celu wyszukania informacji niezbędnych

do  realizacji  zadań  podczas  zajęć,  po  uzyskaniu  zgody  nauczyciela

prowadzącego dane zajęcia lub na jego wyraźne polecenie

- Uczeń może korzystać z telefonu w czasie przerw międzylekcyjnych 

- szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za zniszczenie,  zagubienie czy kradzież

sprzętu. przynoszonego przez uczniów.

- na  terenie  szkoły  zakazuje  się  uczniom  filmowania,  fotografowania  oraz

utrwalania dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych.

5.  W  §  23  A zmienia  się  w  punkcie  8  „a”  zapis  o  brzmieniu:  „usprawiedliwienia

nieobecności dziecka, na którą wyrazili  zgodę,  w ciągu 14 dni od jej zakończenia” na

zapis o brzmieniu: „usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w

ciągu 7 dni od jej zakończenia”


