
UCHWAŁA Nr 2/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Legionowie z dn. 27 sierpnia 2021r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie 

 
Na podstawie art. 80 ust.2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie wprowadza  następujące zmiany 

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie: 

 

1) § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. W szkole obowiązuje zakaz utrwalania cyfrowego w jakiejkolwiek formie wizerunku i 

głosu innych uczniów i pracowników szkoły bez ich zgody oraz zakaz korzystania z 

telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i zajęć w czasie pobytu 

ucznia/uczennicy w szkole; z wyjątkiem sytuacji zaleconego przez nauczyciela korzystania z 

tych urządzeń w celach dydaktycznych. 

2) § 76 ust.1 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przestrzegać zakazu utrwalania cyfrowego w jakiejkolwiek formie wizerunku i głosu 

innych uczniów i pracowników szkoły bez ich zgody oraz zakazu korzystania z telefonów i 

innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i zajęć w czasie pobytu ucznia/uczennicy w 

szkole; z wyjątkiem sytuacji zaleconego przez nauczyciela korzystania z tych urządzeń w 

celach dydaktycznych, 

3) § 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Każdego ucznia/uczennicę obowiązuje strój szkolny codzienny i galowy:  

1) codzienny strój ucznia/uczennicy powinien być schludny, czysty, bez napisów o treści 

nieakceptowanej społecznie (przekleństwa, promowanie agresji, narkotyków itp.): bluzki 

zakrywające ramiona i tułów (bez głębokiego dekoltu), spodnie/spódnica (sukienka) o 

długości minimum do połowy uda. 

2) przez strój galowy należy rozumieć: granatowe lub czarne długie spodnie lub spódnicę 

(sukienkę) o długości do kolan lub dłuższą, białą koszulę/bluzkę z rękawem. 

4)  § 76 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

4. Wygląd ucznia to: włosy zadbane i czyste, ozdoby bezpieczne dla ucznia/uczennicy (w 

czasie zajęć ruchowych i zajęć wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia 

ozdób), paznokcie krótkie, czyste, zadbane. 

§2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie. 

§3. 

 

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

Dyrektor ZSP nr 2 w Legionowie Dorota Kuchta  


