Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach - Załącznik nr 12

Regulamin korzystania przez uczniów na terenie szkoły
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność i za zgodą rodziców.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.
3. Podczas pobytu w szkole ( zajęcia edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, przerwy) oraz
w trakcie dowozów autobusem szkolnym obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone
i schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek.
4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego podczas
przerwy międzylekcyjnej za zgodą nauczyciela i w zasięgu jego wzroku. Po zakończeniu
rozmowy uczeń jest zobowiązany wyłączyć telefon i schować go do plecaka lub tornistra.
5. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły
oraz wychowawców klasy.
6. Uczeń

ma

możliwość
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telefonu

komórkowego

oraz
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sprzętu

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący
zajęcia.
7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną
odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie
ucznia.
Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu.
1. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel udziela upomnienia i odnotowuje
ten fakt w dzienniku lekcyjnym oraz pisemnie powiadamia rodzica/prawnego opiekuna .
2. Po trzech upomnieniach nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon/sprzęt
elektroniczny.
3. Przed odebraniem telefonu/ sprzętu elektronicznego uczeń zobowiązany jest go wyłączyć.
W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel.
4. Odebrany telefon lub sprzęt elektroniczny zostaję zdeponowany u dyrektora szkoły.
Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
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5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych od dyrektora szkoły
upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani
o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.
6. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub
wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi
nagany regulaminowej z wpisem do dziennika lekcyjnego i zawiadamia o tym fakcie
rodziców/opiekunów prawnych.
7. Jeżeli sytuacja powtórzy się 3 razy uczniowi obniża się ocenę z zachowania o 1 stopień.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

