REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SZCZYTNIE

1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz

używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (w tym
słuchawek). Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada sprzęt elektroniczny
(np. dostęp do internetu, gry, aplikacje) – z zastrzeżeniem punktu 4.

2. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia oraz schowania telefonu komó rkowego i innego
sprzętu elektronicznego przed wejściem do szkoły (dotyczy ró wnież słuchawek).

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonu
komó rkowego i innych urządzeń elektrycznych, któ re są wnoszone na teren placó wki
oraz będących w posiadaniu ucznió w podczas wyjść, wycieczek, zawodó w itp.
4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komó rkowego i innych urządzeń
elektronicznych na polecenie nauczyciela jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć lub
wycieczek szkolnych po uprzednim ustaleniu warunkó w korzystania z nauczycielem.
5.

W szczegó lnie uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać z telefonu
szkolnego w sekretariacie szkoły lub własnego telefonu za zgodą i w obecności
nauczyciela.

6. Nieprzestrzeganie przez ucznia ustaleń objętych procedurą skutkuje:
▪ Za pierwszym razem upomnienie słowne.
▪ Kolejne naruszenie przez ucznia zasad używania telefonó w komó rkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabraniem
urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie
go do „depozytu” w sekretariacie szkoły. Aparat zostaje wyłączony w obecności
ucznia, któ ry otrzymuje wypełnioną przez nauczyciela kartę depozytową.
Nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego.
*Po odbió r telefonu lub innego sprzętu elektronicznego zgłaszają się rodzice lub
prawni opiekunowie ucznia z kartą depozytową w godzinach pracy sekretariatu
szkoły. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym
konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności ucznió w lub
pracownikó w szkoły).
▪ W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz 3 uczeń ma obniżoną ocenę
z zachowania o jeden stopień .
▪ Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.

