Załącznik nr 3
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY
Uczniowie mają prawo korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, mp4, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer,
laptopów, tabletów i in.) jedynie z zachowaniem poniższych zasad:

1.

a) klasy I-III:
- podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych dzieci nie korzystają z telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Sprzęt powinien być wyłączony
i schowany;
- użycie telefonu jest możliwe wyłącznie, w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody
nauczyciela;
- uczniów obowiązuje zakaz użyczania/pożyczania telefonów i sprzętu oraz innych urządzeń.
b) klasy IV i starsze:
- podczas zajęć edukacyjnych uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
- uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego
lub innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to
również słuchawek),
- uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego po
godz. 13.30, w trybie wyciszonym, jedynie w celach naukowych, słuchania muzyki przez
słuchawki oraz komunikacji,
- użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia przed godz. 13.30 możliwe jest
wyłącznie po uzyskaniu zgody nauczyciela,
- nagrywanie lub utrwalanie w jakikolwiek inny sposób przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia jest zabronione.
Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez zgody
dyrekcji szkoły. Zakaz dotyczy także filmowania i fotografowania, bez zgody nauczyciela,
podczas zajęć realizowanych poza szkołą.
3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne,
a także egzaminy próbne.
4. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel odnotowuje ten fakt
w dzienniku lekcyjnym, przyznając jednocześnie ujemne punkty, zgodnie z kontraktem.
5. W przypadku uporczywego nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu, nauczyciel
informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

2.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież telefonów

komórkowych i innego sprzętu elektronicznego uczniów na terenie szkoły. W przypadku
zaginięcia lub kradzieży telefonu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy lub
dyrektorowi szkoły.
7. Za zawartość, sposób wykorzystania urządzenia, oprogramowanie i ewentualne blokady

treści odpowiadają rodzice ucznia.

