
WYBRANE PRZEPISY PRAWA - NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE UCZNIA                        

PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO  

 

 

STATUTY SZKÓŁ (ZARÓWNO PSP 72 „SZKOŁY MARZEŃ”, JAK I PALO) 

1. Zakazuje się uczniom filmowania innych uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły, rodziców 

oraz gości szkoły, a także robienia ww. osobom zdjęć i nagrywania ich głosu bez ich jednoznacznej 

zgody. 

2. Zakazuje się uczniom korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w sposób, który mógłby skrzywdzić innych, tj. nie wolno stosować przemocy 

poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób lub przesyłanie                        

im treści obscenicznych z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych, takich jak: SMS,                 

e-mail, witryna internetowa, forum dyskusyjne, portal społecznościowy, aplikacja i gry 

internetowe. 

Konsekwencje za łamanie powyższych zasad – adekwatne do sytuacji: od uwagi, poprzez naganę                  

do nawet relegowania ze szkoły. 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 

„SZKOŁY MARZEŃ”, PRYWATNEGO AKADEMICKIEGO LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PIASECZNIE W WARUNKACH REŻIMU SANITARNEGO 

WYNIKAJĄCEGO Z PANDEMII KORONAWIRUSA 

85. W zajęciach on line może wziąć udział uczeń zgodnie z harmonogramem obowiązującym                  

w jego oddziale. Osobie nieuprawnionej nauczyciel uniemożliwia udział w zajęciu poprzez 

niewpuszczenie takiej osoby na spotkanie on line lub jej niezwłoczne usunięcie w przypadku 

omyłkowego uprzedniego przyjęcia.  

86. Ze względów bezpieczeństwa ucznia oraz w celu jego identyfikacji w trakcie zajęć on line 

uczeń nie może ukrywać swojej twarzy (np. za pomocą planszy wygenerowanej przez program 

komputerowy), z wyjątkiem sytuacji uzasadnionej względami zdrowotnymi lub innymi uznanymi 

przez nauczyciela prowadzącego zajęcie za zasadne, oraz ma obowiązek podania w nazwie uczestnika 

spotkania swego imienia i nazwiska.  

87. Podczas zajęć on line nauczyciel za pomocą ustawień systemowych blokuje uczniom 

możliwość swobodnego dzielenia ekranu, zmiany nazwy uczestnika spotkania oraz korzystania                      

z tablicy. Po ewentualnym odblokowaniu na potrzeby danego spotkania on line możliwości 

swobodnego dzielenia ekranu oraz korzystania z tablicy przywraca ww. blokadę. 

88. Uczniowie oraz rodzice nie mogą przekazywać: linka, ID oraz hasła umożliwiających 

dołączenie do zajęć on line osobom niebędącym uczniami lub opiekunami prawnymi uczniów szkoły.  

 

KARTA NAUCZYCIELA 

Art.  63  1.  Nauczyciel,  podczas  lub  w  związku  z  pełnieniem  obowiązków  służbowych, korzysta  

z  ochrony  przewidzianej  dla  funkcjonariuszy  publicznych  na  zasadach  określonych  w  ustawie      

z  dnia  6  czerwca  1997  r.  -  Kodeks  karny  (Dz.  U.  Nr  88,  poz.  553,  z  późn.  zm.).               



2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.  

KODEKS KARNY  

Art.  226.  §  1.  Kto  znieważa  funkcjonariusza  publicznego  lub  osobę  do  pomocy  mu przybraną,  

podczas  i  w  związku  z  pełnieniem  obowiązków  służbowych,  podlega  grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Odpowiedzialność   nieletnich (czyli osób, które nie ukończyły 17 lat) za   popełnienie   czynu 

zabronionego  pod  groźbą  kary  rozpatruje  się  w  odniesieniu  do ustawy o postępowaniu                          

w sprawach nieletnich.  

Jeśli: 

a) nieletni  dopuszcza  się  czynu  zabronionego przed  ukończeniem  13  i do 17 roku  życia –  

sąd traktuje  popełnienie  takiego  czynu   jako  przejaw  demoralizacji  nieletniego  i   może   

zastosować   środki   przewidziane   w   ustawie   o   postępowaniu   w   sprawach nieletnich; 

b) sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia - co do zasady sąd 

stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17);  

wyjątkowo  jednak  sąd  zastosuje  zamiast  kary  środki  wychowawcze,  lecznicze  albo 

poprawcze   przewidziane   dla   nieletnich,   jeżeli   popełniony   czyn   jest   występkiem,                        

a  okoliczności  sprawy,  stopień  rozwoju  sprawcy,  jego  właściwości  i  warunki  osobiste  

za tym przemawiają. 

 

USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH 

NIELETNICH 

Art.  6  

Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 

1) udzielić upomnienia; 

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do 

wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do 

przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich 

zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się 

od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu 

lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia; 

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna; 

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo 

osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego; 

5) zastosować nadzór kuratora; 

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących 

się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po 

uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją; 



7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów; 

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego; 

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej 

zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim; 

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym; 

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak 

również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem 

umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej. 


