
Rada Pedagogiczna 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 
im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

UCHWALA pR 13/ez/20Wl
Rady Pedagogicznej Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego Nr 2

w Bydgoszczy 
z dnia 13 lutego 2009 roku

w SDrawie wprowadzenia zm ian w zapisach Statutu Ośrodka

Na podstawie: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity: 
Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 art. 42 z późn. zm.

Rada Pedaeoeiczna postanawia:

§1.
Wprowadzić zmiany w zapisach Statutu Ośrodka dodając treść:

1) W: Rozdział 7 Pracownicy Ośrodka. § 59:
3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela lub wychowawcę (wyjście w trakcie 

zaiec) iest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor lub Wicedyrektor lub Kierownik 
Ośrodka wyrażą na to zgodę, a opiekę nad klasą lub grupą przejmie w tym czasie 
inny nauczyciel, wychowawca łub pracownik Ośrodka.

4. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 
odpowiednie! opieki.

5. Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawca klasy, nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych może zwolnić ucznia z lekcji na pisemny wniosek lub telefoniczną 
prośbę rodziców, w której podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę 
wyjazdu z Ośrodka.

2) W: Rozdział 8, § 74: Do obowiązków ucznia i wychowanka należy:
13. Podczas zajęć edukacyjno -  wychowawczych całkowicie wyłączyć i schować 

telefony komórkowe ze względu na całkowity zakaz ich używania.
14. Do nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń 

elektronicznych uzyskać zgodę osoby nagrywanej lub fotografowanej.
15. Zgłosić zaginięcie lub kradzież telefonu wychowawcy, a także odpowiednim 

organom policji

3) W: Rozdział 8, § 75, punkt 4: Uczeń, wychowanek może być ukarany za:
12) Naruszenie zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń

elektronicznych na terenie placówki, co powoduje zabranie telefonu do depozytu. 
Aparat z depozytu odbiera rodzic lub prawny opiekun dziecka.

§ 2.
O wprowadzonych zmianach poinformować uczniów i rodziców (lub prawnych opiekunów).

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka.

§ 4*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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