
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�  zobowiązańy jest do wyłączeńia oraz schowańia telefońu komo� rkowego i ińńego
sprzętu elektrońiczńego przed wejs�ciem do szkoły (dotyczy ro� wńiez�  słuchawek).

3. Szkoła ńie pońosi odpowiedzialńos�ci za zńiszczeńie, zagubieńie czy kradziez�  telefońu
komo� rkowego i ińńych urządzeń�  elektryczńych, kto� re są wńoszońe ńa tereń placo� wki
oraz będących w posiadańiu uczńio� w podczas wyjs�c�, wycieczek, zawodo� w itp. 

4. Dopuszcza  się  moz� liwos�c�  korzystańia  z  telefońu  komo� rkowego  i  ińńych  urządzeń�
elektrońiczńych ńa poleceńie ńauczyciela jako pomoc dydaktyczńa podczas zajęc�  lub
wycieczek szkolńych po uprzedńim ustaleńiu waruńko� w korzystańia  z ńauczycielem. 

5.  W  szczego� lńie  uzasadńiońych  przypadkach  uczeń�  moz�e  skorzystac�  z  telefońu
szkolńego  w  sekretariacie  szkoły  lub  własńego  telefońu  za  zgodą  i  w  obecńos�ci
ńauczyciela.  

6. Nieprzestrzeganie przez ucznia ustaleń objętych procedurą skutkuje:

▪ Za pierwszym razem upomńieńie słowńe.

▪ Kolejńe  ńaruszeńie  przez  uczńia  zasad  uz�ywańia  telefońo� w  komo� rkowych
i  ińńych  urządzeń�  elektrońiczńych  ńa  tereńie  szkoły  powoduje  zabrańiem
urządzeńia przez ńauczyciela ńa czas zajęc�  lekcyjńych, a ńastępńie przekazańie
go do „depozytu” w sekretariacie szkoły. Aparat zostaje wyłączońy w obecńos�ci
uczńia,  kto� ry  otrzymuje  wypełńiońą  przez  ńauczyciela  kartę  depozytową.
Nauczyciel wpisuje uwagę do dzieńńika elektrońiczńego.

*Po odbio� r telefońu lub ińńego sprzętu elektrońiczńego zgłaszają się rodzice lub
prawńi opiekuńowie uczńia z kartą depozytową w godzińach pracy sekretariatu
szkoły. Zostają ońi zapozńańi z sytuacją i pouczeńi o końsekweńcjach (w tym
końsekweńcjach prawńych związańych z ńaruszeńiem prywatńos�ci uczńio� w lub
pracowńiko� w szkoły).

▪ W przypadku,  gdy sytuacja powtarza się  po raz 3 uczeń�  ma obńiz�ońą oceńę
z zachowańia o jedeń stopień� . 

▪ Kaz�de trzy ńastępńe wykroczeńia powodują obńiz�eńie oceńy do ńagańńej. 
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