Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania przez uczniów z następujących
urządzeń elektronicznych:
• Telefony komórkowe,
• Smartwatche,
• Tablety,
• Laptopy,
• Notebooki,
• Aparaty fotograficzne.
2. Zakaz używania w/w urządzeń dotyczy zajęć lekcyjnych, przerw śródlekcyjnych oraz podczas
pobytu ucznia w świetlicy i bibliotece szkolnej.
3. Uczeń może posiadać w/w urządzenia elektroniczne na terenie szkoły na własną
odpowiedzialność, ale ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt
elektroniczny przed wejściem do szkoły.
4. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz
wychowawców klasy. W uzasadnionych, pilnych sytuacjach, uczeń, za zgodą nauczyciela,
może skorzystać ze swojego telefonu komórkowego.
5. Uczeń oraz nauczyciel ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego, jako pomocy dydaktycznej, nauczyciel ustala zasady pracy na lekcji, zgodne z
pozostałymi punktami regulaminu.
6. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń
elektronicznych jest niedopuszczalne.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.
8. W przypadku złamania punktu 6 i 7 regulaminu, nauczyciel ma obowiązek odebrania
uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły
lub w sekretariacie szkolnym
8.1. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym
8.2 Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy
wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel.
8.3 Osoby upoważnione przez dyrektora (pracownicy sekretariatu, wychowawcy) informują o
zaistniałej sytuacji rodziców lub opiekunów prawnych
8.4 Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub
opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania
regulaminu przez ucznia tj. otrzymaniem nagany dyrektorskiej.
9. Nie wolno ładować telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły.
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10. W przypadku naruszenia powyższych zasad (z wyłączeniem punktu 6 i 7 regulaminu),kiedy
uczeń korzysta z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego niezgodnie z regulaminem,
nauczyciel upomina ustnie ucznia, prosi o wyłączenie i schowanie telefonu do plecaka,
tornistra.
11. Każdorazowe naruszenie zasad regulaminu, skutkuje wpisaniem uwagi do e-dziennika.
12. Wielokrotne łamanie ustalonych zasad (powyżej 3 wpisów do e-dziennika) powoduje
udzielenie nagany wychowawcy. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców
(opiekunów prawnych).
13. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą skutku (uczeń nadal używa urządzeń elektronicznych
na terenie szkoły) nagany udziela dyrektor, który ma prawo obniżyć zachowanie do
nagannego.
14. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być
traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu
15. Nauczyciel podczas lekcji:
15.1 Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć wszystkie urządzenia elektroniczne.
15.2 Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym fakcie
uczniów na początku lekcji.
15.3 Nauczyciel ma prawo odebrać telefon od dyrekcji szkoły
15.4 Nauczyciela ma prawo korzystać z urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych
zgodnie z punktem 5 regulaminu
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