
ANEKS DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 
im. KORNALA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE 

 
Na podstawie Uchwały nr 2/2019/2020 z dnia 14 listopada 2019r. Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie oraz uwag RP Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, w Statucie Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
§1  
W Dziale IV – ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY, w Rozdziale 2 Współpraca szkoły  
z rodzicami w §31 ust. 2 dopisuje się punkt 10) w brzmieniu:  
„Rodzic może, w wyjątkowych sytuacjach, upoważnić dorosłe dziecko, kogoś z rodziny do 
uczestniczenia w zebraniu klasowym. Informuje wychowawcę, kto w jego imieniu będzie na 
zebraniu. Upoważniona osoba może otrzymywać informacje nt ocen, zachowania, osiągnięć 
ucznia. Nie może uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozstrzygania spraw edukacyjnych, 
opiekuńczych, wychowawczych odnoszących się do uczniów i całej klasy. Nie może 
podejmować decyzji w imieniu rodziców.  
Jeśli wychowawca nie zostanie poinformowany o obecności kogoś w imieniu rodzica, nie 
zgadza się na jego uczestniczenie w zebraniu. 
Osoba reprezentująca rodzica zgłasza się do wychowawcy przed rozpoczęciem zebrania.” 
 
§2  
W Dziale VI –UCZNIOWIE, w Rozdziale 1 Prawa i obowiązki ucznia §51 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie:  
„Uczeń nie powinien przynosić do szkoły telefonu komórkowego, odtwarzaczy muzyki oraz 
innych urządzeń elektronicznych – szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przyniesiony 
do szkoły telefon lub inne urządzenie elektroniczne musi być schowane w plecaku lub torbie 
szkolnej.  
Na terenie szkoły podczas lekcji i przerw obowiązuje zakaz używania telefonów 
komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych (tablet, smartwatch i inne).  
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy telefon lub inne urządzenie elektroniczne jest wykorzystywane 
jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć lekcyjnych lub imprez szkolnych – wówczas za zgodą 
nauczyciela uczniowie mogą skorzystać z urządzenia wyłącznie w celu wskazanym przez 
prowadzącego zajęcia. 
Jeśli uczeń nie będzie respektował zapisu regulaminu dotyczącego zakazu używania 
telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, to po 
jednym upomnieniu nauczyciela dyżurującego lub prowadzącego zajęcia uczeń będzie 
poinformowany o konieczności niezwłocznego zgłoszenia się do dyrektora szkoły.  
Podczas wycieczek szkolnych uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia elektronicznego zgodnie z zasadami: nie można nagrywać, robić zdjęć, właściwie 
korzystać z Internetu. Za bezpieczeństwo sprzętu elektronicznego podczas wyciecze 
szkolnych nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.”  
 
 
 
 
 
                                                                            Przyjęto uchwałą RP w dniu 14.11.2019r. 


