Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr SP.02.021.4.2018
z dnia 3.09.2018r.
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ujeździe Górnym

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH URZĄDZEO ELEKTRONICZNYCH
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W UJEŹDZIE GÓRNYM

§1
Niniejszy regulamin dotyczy uczniów, pracowników pedagogicznych i rodziców/prawnych opiekunów
uczniów szkoły.

§2
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialnośd, na zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu
przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież należy niezwłocznie zgłosid
wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji;
3. Dopuszcza się możliwośd korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeo
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców,
którzy ponoszą pełną odpowiedzialnośd za sprzęt.
4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych
urządzeo elektronicznych w czasie całego pobytu, tj., w czasie lekcji, zajęd pozalekcyjnych,
przerw, pobytu w świetlicy i po skooczonych lekcjach.
5. Uczeo zobowiązany jest wyłączyd i schowad telefon i inny sprzęt elektroniczny przed
rozpoczęciem zajęd edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek).
6. W wyjątkowych sytuacjach uczeo za zgodą nauczyciela może skorzystad z telefonu
komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez
sekretariat szkoły.
7. Uczeo ma możliwośd używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego
jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu
elektronicznego w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.
9. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu w bibliotece i
czytelni szkolnej .
10. Nie wolno ładowad telefonów komórkowych na terenie szkoły.
11. Nie wolno fotografowad, nagrywad nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez
ich zgody i wiedzy.
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12. Nie wolno nagrywad i w jakikolwiek sposób utrwalad przebiegu lekcji, zebrao z rodzicami bez
zgody nauczyciela .
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania w sieci, w tym także w serwisach
społecznościowych, różnego rodzaju komunikatorach materiałów naruszających prywatnośd,
godnośd osoby, której obraz, mowa lub nazwisko występuje w materiałach zamieszczonych
bez wiedzy i zgody osoby tejże osoby należącej do społeczności SP w Ujeździe Górnym.
14. Obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania materiałów opisanych w plt 13, które
przedstawiałyby szkołę lub osoby z nią związane w sposób wulgarny oraz miałyby cechy
mowy nienawiści lub fałszywych wieści (fake news).
15. Pracowników dydaktycznych obowiązuje zakaz używania telefonów podczas zajęd lekcyjnych,
dyżurów międzylekcyjnych, wszelkich zebrao, szkoleo rad pedagogicznych i innych czynności
służbowych (z wyjątkiem sytuacji losowych) .
16. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalid z uczniami zasady korzystania z telefonów
komórkowych na lekcji jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną.

§3
1. Jeśli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz
pierwszy, wówczas wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem i
przypomina regulamin.
2. Jeśli sytuacja powtórzy się po raz drugi spowoduje to zabraniem aparatu do „depozytu”
znajdującego się w sekretariacie szkoły. Telefon przechowywany jest w zabezpieczonej i
podpisanej kopercie w sejfie szkolnym;
3. Przed oddanie telefonu uczeo zobowiązany jest wyłączyd aparat.
4. Do odebrania telefonu lub innych urządzeo elektronicznych upoważnieni są rodzice/ prawni
opiekunowie ucznia.
5. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i obniżeniem
oceny zachowania.
6. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i
zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku elektronicznym;
7. Dyrektor, w przypadku podejrzenia o naruszenie dóbr osobistych lub zagrożenia innych osób,
informuje rodziców ucznia, a w wyjątkowych sytuacjach policję
8. Wszelkie przejawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą
byd traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkowad skierowaniem sprawy do sądu
rodzinnego.

