Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
1. Uczeń może przynieść do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne
na odpowiedzialność swoją i rodziców.
2. Szkoła ani nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez uczniów urządzenia
elektroniczne, które uległy zaginięciu, zniszczeniu lub kradzieży – w szkole i poza szkołą
(wycieczki, wyjścia, imprezy itp.).
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych.
4. Poprzez „używanie" należy rozumieć:
1)

nawiązywanie połączenia telefonicznego;

2)

redagowanie lub wysyłanie wiadomości;

3) rejestrowanie i odtwarzanie materiału audiowizualnego;
4) transmisję danych;
5) przeglądanie zawartości.
5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, w czasie pobytu w świetlicy, bibliotece uczeń ma
obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
6. Używanie telefonu na zajęciach jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela do celów
edukacyjnych.
7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma
obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może
skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
8. Zabrania się rejestrowania oraz upowszechniania przy pomocy urządzeń elektronicznych
obrazów, dźwięków bez wiedzy i zgody uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
9. W przypadku łamania przez ucznia w/w zasad na lekcjach lub na terenie szkoły nauczyciel:
1) odnotowuje ten fakt w e-dzienniku;
2) przyznaje punkty ujemne określone w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania;
3) informuje o zaistniałej sytuacji rodziców i wychowawcę;
4)

w razie niemożności skontaktowania się z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany
do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy.

10. Wychowawca, zatrzymując telefon w „depozycie”:
1) zobowiązuje ucznia do wyłączenia telefonu i zabrania karty SIM;
2) informację o zatrzymaniu telefonu przekazuje niezwłocznie rodzicom;

3)

wypisuje pokwitowanie ( nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu,
nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela), którego kserokopię przekazuje uczniowi.

11. Rodzic jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.
12. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje
odpowiednim wpisem w e-dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach
uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.
13. Trzykrotne złamanie ustalonych zasad skutkuje zakazem przynoszenia telefonu do szkoły lub
pozostawieniem go w depozycie na czas ustalony przez wychowawcę z rodzicami.
14. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników
szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i zebrań rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji,
gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej) lub
używa telefonu w celu dokonania wpisu na e-dzienniku.

