REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIERŻĄŻNIE

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół ( dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz.221 i 222 );
2. Statut Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie.

Zasady ogólne:
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.
3. Zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
należy zgłosić wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły, którzy w porozumieniu z
rodzicami podejmują dalsze działania, włącznie ze zgłoszeniem faktu policji.
4. Podczas zajęć edukacyjnych, uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów i innego sprzętu elektronicznego. Aparaty powinny być wyłączone i
schowane do plecaków przed zajęciami.
5. Zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego przez
uczniów dotyczy również zajęć na Sali gimnastycznej, boisku sportowym, w
bibliotece, w świetlicy szkolnej, na stołówce szkolnej, w toaletach, na korytarzach
szkolnych, w szatniach, w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
organizowanych przez szkołę ( wycieczki, konkursy, zabawy szkolne, apele i
uroczystości szkolne ).
6. Zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego przez
uczniów dotyczy również przerw śródlekcyjnych.
7. Nie wolno uczniom ładować telefonów i innych urządzeń elektronicznych w szkole.
8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela może
skorzystać z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego w czasie zajęć
szkolnych ( np. jako pomocy dydaktycznej) lub pozaszkolnych ( np. w czasie
wycieczek, zwiedzania obiektów, w muzeum, w teatrze ) oraz w innych
uzasadnionych sytuacjach.(np. zdrowotnych).
9. W czasie wycieczek szkolnych, podczas których przewidziany jest nocleg, nauczyciel
po godzinie 22.00 odbiera do depozytu od uczniów telefony komórkowe i inny sprzęt
elektroniczny.
10. Dopuszcza się możliwość korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych lub
innego sprzętu elektronicznego w czasie przerw śródlekcyjnych tylko i wyłącznie w
sekretariacie szkoły.

Konsekwencje naruszenia powyższych zasad:
1. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia Regulaminu korzystania z telefonu
komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły, nauczyciel ma
prawo odebrać uczniowi aparat, który po wyłączeniu w obecności ucznia, przekazuje
do depozytu do sekretariatu szkoły. Aparat odbiera ze szkoły rodzic ucznia po
zawiadomieniu.
2. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia Regulaminu korzystania z telefonu
komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego w czasie innych zajęć np.
wycieczek, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, nauczyciel ma prawo odebrać
uczniowi aparat, który po wyłączeniu w obecności ucznia, przekazuje bezpośrednio
rodzicowi ucznia lub po przyjeździe do szkoły oddaje do depozytu w sekretariacie.
3. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innego
sprzętu elektronicznego, uczeń otrzymuje punkty minusowe, zgodnie z Zasadami
Oceniania Wewnątrzszkolnego ( System Punktowy z Zachowania ).
4. Za powtarzające się przypadki łamania powyższego Regulaminu, wobec ucznia
zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.
5. Wszelkie zasady permanentnego łamania prze ucznia Regulaminu korzystania z
telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego, w tym: wykonywanie zdjęć i
filmów innym osobom i zamieszczanie ich na portalach społecznościowych bez ich
zgody, obraźliwe i wulgarne wpisy na portalach społecznościowych, pornografia,
treści nieetyczne i niemoralne, groźby,
mogą być traktowane jak przejaw
demoralizacji i skutkować wpisaniem punktów minusowych ( zgodnie z Systemem
Punktowym z Zachowania ) oraz powiadomieniem policji i sądu rodzinnego.
6. Całkowitą odpowiedzialność za wpisy dokonywane przez ucznia na portalach
społecznościowych i innych środkach masowego komunikowania i za ewentualne
szkody wynikające z łamania Regulaminu ponoszą rodzice.
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego przez
nauczycieli i pracowników szkoły:
1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne
podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, w czasie narad, szkoleń i zebrań Rady
Pedagogicznej.
2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację telefoniczną, ma obowiązek poinformować o
tym fakcie uczniów na początku lekcji bądź zajęć.
3. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń
elektronicznych przez nauczyciela, bądź pracownika szkoły, upomnienia nauczycielowi lub
pracownikowi udziela dyrektor szkoły.

Powyższy Regulamin zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogiczne j w dniu 20.02.2017 r. i
od dnia 21.02.2017 r. jest on dokumentem obowiązującym w Zespole Kształcenia i
Wychowania w Dzierżążnie.

