SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ
§1
Postanowienia ogólne
1. Uczeń ma prawo korzystać na terenie Szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zapis „telefon” w dalszej części Regulaminu odnosi się także do smartfonów, urządzeń typu
smartwatch itp.
3. Zapis „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do tabletów, odtwarzaczy muzyki, dyktafonów,
aparatów cyfrowych itp.
4. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu
przynoszonego przez uczniów.
§2
Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły
1. Uczniowie
1) Podczas zajęć edukacyjnych w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone
i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
2) Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia telefonu i schowania go w torbie / plecaku przed
rozpoczęciem zajęć edukacyjnych.
3) W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego
podczas przerwy międzylekcyjnej za zgodą nauczyciela i w zasięgu jego wzroku. Po
zakończeniu rozmowy uczeń jest zobowiązany wyciszyć lub wyłączyć telefon i schować go do
plecaka lub tornistra.
4) Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego
jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
5) W czasie godzin lekcyjnych kontakt rodziców z dzieckiem jest możliwy poprzez portiernię lub
sekretariat.
2. Nauczyciel
1) Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon komórkowy podczas lekcji.
2) Jeśli nauczyciel czeka na ważną wiadomość informuje o tym fakcie uczniów na początku lekcji.
3) Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania telefonu komórkowego na lekcji
oprócz przypadków wymienionych w regulaminie.
4) Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów
komórkowych na lekcji jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną.
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§3
Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas wyjść i wycieczek
edukacyjnych
1. Każdorazowo decyzję o sposobie korzystania z telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń
elektronicznych podczas kilkudniowych wycieczek podejmuje kierownik wycieczki
w porozumieniu z wychowawcami klas.
2. Jeśli istnieje możliwość zabrania telefonu komórkowego (i/lub innych urządzeń elektronicznych)
na wycieczkę lub wyjście edukacyjne, uczeń ma prawo do korzystania z tych urządzeń wyłącznie
w zakresie nierzutującym na organizację i przebieg tej wycieczki.
3. Podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę (teatr, kino, muzeum, zwiedzanie z przewodnikiem,
lekcja zewnętrzna, konkursy, zawody sportowe itp.) uczeń jest zobowiązany do wyłączenia
telefonu i schowania go w torbie/ plecaku
§4
Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu.
1.

Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie skutkuje
odnotowaniem w dzienniku tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w formie
negatywnej informacji do rodziców.

