
Warszawa, dnia 18 lutego 2015roku. 
 

UCHWAŁA  
 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 83 W WARSZAWIE 

Z DNIA 18 LUTEGO 2015 ROKU 
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 83 W WARSZAWIE 

 
 

Na podstawie artykułów: 42 ustęp 1, 50 ustęp 2 punkt (1) oraz 52 ustęp 2 Ustawy 
z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, 
pozycja 2572 z późniejszymi zmianami), uwzględniając wniosek Rady Rodziców z dnia 
10 grudnia 2014 roku, postanawia się co następuje: 

 
§ 1 

W Załączniku nr 11 do Statutu Zespołu Szkół nr w Warszawie „Regulamin wewnętrzny 
Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie” wprowadza się następujące zmiany: 

Po § 35 dodaje się § 35a o treści: „Uczniom klas 1 – 3 szkoły podstawowej zabrania 
się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych oraz smartfonów, smartwatchy 
i innych podobnych urządzeń umożliwiających łączność bezprzewodową. Uczniowie klas 4 
– 6 szkoły podstawowej i gimnazjum nie mogą na terenie szkoły w dniach, w których 
odbywają się zajęcia dydaktyczne, w godzinach 7.30 – 15.30 posiadać włączonych 
urządzeń umożliwiających łączność bezprzewodową (np. telefonów komórkowych, 
smartfonów, smartwatchy). Zakaz obejmuje również wyżej wymienione urządzenia 
pozbawione karty SIM. Zastrzega się wyjątki od powyższych zasad określone w § 35b. 
zapisy § 36 stosuje się odpowiednio.” 

Po § 35a dodaje się § 35b o treści: „W uzasadnionych względami zdrowotnymi oraz 
organizacyjnymi (warunki powrotu uczniów do domu po lekcjach, wcześniejsze wyjścia ze 
szkoły, konieczność stałego kontaktu z opiekunami w przypadku chorób przewlekłych) na 
wniosek rodziców / opiekunów uczniów wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia 
edukacyjne (w tym świetlicowe) zezwalają: 

a) uczniom klas 1 – 3 szkoły podstawowej na jednorazowe lub stałe przynoszenie 
do szkoły urządzeń, o których mowa w § 35a i używanie ich w określony sposób 
i w określonych godzinach;  

b) uczniom klas 4 – 6 szkoły podstawowej i gimnazjum na włączanie urządzeń, 
o których mowa w § 35a i używanie ich w określony sposób i w określonych 
godzinach.” 

W § 44 wyrażenie „§ 45” zmienia się na wyrażenia „§ 43”.          
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą od dnia 01 marca 2015 roku. 
 

 


