REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOWOROWIE WRAZ Z JEJ ODDZIAŁAMI W FILII
W SZCZAWINIE

Podstawa prawna:
I.

II.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222);
Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.

1. Uczniowie mogą wnieść na teren szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność, za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież czy zagubienie sprzętu
przyniesionego przez uczniów.
3. Podczas zajęć edukacyjnych (również dodatkowych), a także przerw międzylekcyjnych
obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon
komórkowy (sprzęt elektroniczny).
5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest
możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. Niedopuszczalne jest
nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami
etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
6. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych po zajęciach lub przed zajęciami z zachowaniem przyjętych norm
społecznych i etycznych – z zastrzeżeniem punktu 5.
7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną
odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie
ucznia – z zastrzeżeniem punktu 5.
8. Uczeń może korzystać na lekcji z telefonu, tabletu bądź innego urządzenia
elektronicznego tylko w celach edukacyjnych, jeśli wymaga tego np. tok lekcji, na
wyraźną prośbę nauczyciela.
9. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły skutkuje przekazaniem przez ucznia telefonu lub
urządzenia na czas trwania zajęć lekcyjnych do depozytu u dyrektora szkoły podczas
przerwy międzylekcyjnej:
- telefon/urządzenie zostaje wyłączony/e przez ucznia;
- przypadek ten zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym
(dziennik elektroniczny);
- uczeń oddaje telefon za pokwitowaniem (2 egzemplarze), w którym powinny być
zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, klasa, data zdarzenia, typ aparatu,
nazwisko i imię nauczyciela oraz jego podpis (zał. nr 1);

- telefon/urządzenie jest przechowywany/e w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w
sejfie szkolnym;
- uczeń ma prawo wyjąć z telefonu/urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.
10. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel
lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela
uczniowi nagany regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów
prawnych).
11. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po
raz pierwszy, wówczas nauczyciel/wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi
po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy
dyscyplinującej.
12. W przypadku kolejnego naruszenia zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden
stopień.
13. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i
obniżeniem zachowania do nieodpowiedniego.
14. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni
zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych
związanych z naruszeniem prywatności uczniów oraz pracowników szkoły).
W/w regulamin wraz z zał. nr 1 został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie Nr XVI/2017/2018 na zebraniu w dniu 15
września 2017r. i obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018 z mocą od 4 września 2017r.
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