Załącznik nr 1
do statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie,
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zasady korzystania przez uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.
2. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek).
3. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów
i innych) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas zajęć edukacyjnych i opiekuńczych - na wyraźne polecenie nauczyciela i w zakresie
przez niego określonym,
b) za zgodą nauczyciela i pod jego nadzorem w przypadku choroby, złego samopoczucia lub
pilnego kontaktu z rodzicem,
c) w stanie wyższej konieczności (pożar, zagrożenie zdrowia lub życia).
4. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez
ich wiedzy i zgody.
5. Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego podczas
przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich tylko
i wyłącznie w strefach do tego celu wyznaczonych i pod nadzorem pracownika szkoły.
7. Strefy do korzystania z telefonów komórkowych wyznacza się w sekretariacie szkoły
i w części biurowej świetlicy szkolnej.
8. Uczniom nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
9. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi
telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest
przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
10. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia
telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci
i kartę SIM, jeżeli nauczyciel nie ma żadnych wątpliwości, że na karcie pamięci telefonu nie znajdują się
niedozwolone materiały (zdjęcia, nagrania wideo lub audio), o których mowa w punkcie 4 i 5.
11. Do odebrania zdeponowanego telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są
rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania
regulaminu przez ucznia o przyznania mu stosownych punktów ujemnych.
12. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczycielowi, ten
przekazuje niezwłocznie informację dyrektorowi szkoły. Nauczyciel udziela uczniowi kary
regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców.
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13. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz
pierwszy, wówczas nauczyciel ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć
edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim stosownej rozmowy dyscyplinującej.
14. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi uczeń otrzymuje regulaminowe punkty ujemne.
15. Nauczyciel, ze względu na obowiązujące w szkole „Procedury postępowania w sytuacjach
nietypowych” i „Procedury postępowania na wypadek ataku terrorystycznego” winien mieć włączoną
komórkę, a sygnał nadejścia połączenia wyciszony.
16. Nauczycielowi zabrania się rozmów telefonicznych w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
opiekuńczych w wyłączeniem pkt. 15 niniejszego regulaminu.

