
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943

t.j. z dnia 2016.12.02), w związku z § 16b ust. 2 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

oraz  publicznych  szkół  (Dz.U.2001.61.624  z  dnia  2001.06.19),  Walne  Zebranie  Członków

Stowarzyszenia Siódemka podjęło dnia 02 marca 2017 roku Uchwałę Nr 6/03/2017 wprowadzającą

zmiany w Statucie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku. Dotyczą one używania przez

uczniów  szkoły,  przebywających  na  jej  terenie,  telefonów  komórkowych,  innych  urządzeń

telekomunikacyjnych oraz rejestrujących obraz lub dźwięk.

W rozdziale  V Prawa i  obowiązki  pracowników oraz uczniów szkoły w § 10 po punkcie  7

wprowadza  się  punkt  8  Regulamin  korzystania  z  telefonów  komórkowych  oraz  innych

urządzeń telekomunikacyjnych, a także rejestrujących obraz lub dźwięk. 

a) Podczas przebywania na terenie szkoły ucznia obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów

komórkowych  i  innych  urządzeń  telekomunikacyjnych  oraz  urządzeń  rejestrujących  obraz  lub

dźwięk (urządzenia powinny być wyłączone i schowane).

b)  W  razie  spraw  pilnych,  złego  samopoczucia,  czy  uzasadnionej  konieczności  kontaktu

z rodzicami/prawnymi opiekunami, do dyspozycji uczniów przebywających na terenie szkoły jest

telefon znajdujący się w sekretariacie szkoły. Za zgodą nauczyciela, w uzasadnionych przypadkach,

uczeń może skorzystać z własnego telefonu komórkowego.

c)  Rodzice/prawni  opiekunowie  w razie  konieczności  pilnego  kontaktu  z  dzieckiem korzystają

z numeru telefonu szkoły.

d) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie, czy kradzież telefonów i innych

urządzeń telekomunikacyjnych lub rejestrujących obraz lub dźwięk na terenie szkoły.

e)  Nagrywanie  obrazu,  dźwięku,  wykonywanie  zdjęć  i  dopuszczanie  się  innych  czynności

związanych z naruszeniem prawa oraz niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi

i społecznymi skutkuje podjęciem odpowiednich kroków wychowawczych i prawnych.

f)  Na  terenie  szkoły  obowiązuje  całkowity  zakaz  ładowania  telefonów  i  innych  urządzeń

elektronicznych.

g)  W  przypadku  naruszenia  przez  ucznia  zakazu  używania  telefonu  komórkowego,  innego

urządzenia telekomunikacyjnego lub rejestrującego obraz lub dźwięk na terenie szkoły, nauczyciel

zobowiązany jest do następujących czynności:

-  podczas dwóch pierwszych tygodni  obowiązywania niniejszego regulaminu,  zastosować ustne

upomnienie z nakazem natychmiastowego wyłączenia telefonu, bądź innego urządzenia, o którym

mowa powyżej;
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-  przez kolejne dwa tygodnie obowiązywania regulaminu, nauczyciel  po uprzednim wyłączeniu

przez  ucznia  odbiera  telefon,  bądź  inne  wyżej  wskazane  urządzenie,  wpisuje  przewidzianą

regulaminem uwagę, a następnie po zakończeniu lekcji i odbyciu rozmowy wychowawczej oddaje

do rąk właściciela;

- w kolejnych dniach oraz w następnym roku szkolnym od miesiąca października, w przypadkach

opisanych  powyżej,  nauczyciel  po  odebraniu  wyłączonego  telefonu  czy  innego  urządzenia

telekomunikacyjnego  lub  rejestrującego  obraz  lub  dźwięk,  wpisaniem  odpowiedniej  adnotacji

do dziennika, oddaje go w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą do której

uczęszcza oraz datą  odebrania i  przekazuje pedagogowi szkolnemu,  od którego w danym dniu

odebrać  może  tylko  rodzic/prawny  opiekun  ucznia.  W  przypadku  niezgłoszenia  się  rodzica/

prawnego opiekuna po odebrane urządzenie, pedagog oddaje je do depozytu do szkolnego sejfu;

h)  W  przypadku,  gdy  uczeń  odmawia  wyłączenia  telefonu,  czy  innego  wyżej  wskazanego

urządzenia  i  oddania  go  nauczycielowi,  proszony  jest  pedagog,  który  po  wstępnej  rozmowie

dyscyplinującej  powiadamia  rodziców/prawnych  opiekunów  i  postępuje  według  wewnętrznych

procedur.

i) Gdy zaś uczeń nadal odmawia współpracy w tej kwestii, o sprawie informowany jest dyrektor

szkoły.

Punkty 8 i dalsze § 10 przyjmują następne liczebniki. 

Wprowadzone do Statutu  Niepublicznej  Szkoły Podstawowej  nr  7  w Słupsku na  mocy aneksu

zmiany będą obowiązywały od 01 kwietnia 2017 r. 
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