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UCHWAŁA NR 4/2014/2015 

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W GODZIANOWIE 

 

z dnia 30.09.2014 

w sprawie zmian w  Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Godzianowie  

 

Na podstawie  Ustawy o Systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 265 poz. 

2572; ze zmianami) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie na mocy przysługujących 

jej kompetencji : 

 

§ 1 

Uchwala  następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II 

 w Godzianowie  

w § 26  

Dodaje się punkt 4. w brzmieniu: 

Wszystkie typy konfliktów mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. 

w § 29  

Do punktu 5. dodaje się podpunkt 5.1. w brzmieniu: 

Oddziały  w klasach I-III nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów. 

       § 33 pkt 1. otrzymuje brzmienie: 
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat i trwa do 

ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym 

kończy 18 lat.  

       § 35 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
Warunki korzystania z osobistych urządzeń elektronicznych takich jak: telefon, smartfon, tablet itp. 

 § 35 pkt 7.1. otrzymuje brzmienie:  

W czasie zajęć lekcyjnych całkowicie zabrania się z korzystania z osobistych urządzeń elektronicznych.   

 § 35 pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:  

Telefon i inne urządzenia elektroniczne mogą być używane przez ucznia na terenie szkoły wyłącznie podczas 

przerw lub na zajęciach świetlicowych  za zgodą nauczyciela świetlicy.  

 § 35 pkt 7.3. otrzymuje brzmienie:  

W przypadku niewłaściwego korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego nauczyciel ma prawo 

zażądać od ucznia wyjaśnień odnośnie korzystania przez niego                        z urządzenia, a także odebrać mu 

urządzenie elektroniczne.  

§ 35 pkt 7.4. otrzymuje brzmienie:  

Przez  niewłaściwe korzystanie z urządzenia elektronicznego  rozumie się np.: 

 nagrywanie, filmowanie i fotografowanie, 

 przeglądanie i rozpowszechnianie treści powszechnie uważanych za gorszące, 

 głośne słuchanie muzyki. 

§ 35 pkt 7.5. otrzymuje brzmienie:  

Zabezpieczony telefon, urządzenie elektroniczne może odebrać tylko rodzic lub opiekun. 

§ 35 pkt 7.6. usunięty  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Szkoły 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 

Obecnych na posiedzeniu: 24 

Za przyjęciem : 24 

Przeciwko: 0 

Wstrzymało się : 0 

 

Uchwała została przyjęta liczbą 24 głosów. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

 


