Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach
z dnia 28.12.2017 r.

Procedury w przypadku użycia telefonu komórkowego i sprzętu elektronicznego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach
Pkt 8 regulaminu porządkowego
1. Uczeń ma prawo posiadać przy sobie telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny, ale szkoła nie
ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu.
2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego wyłącznie z zachowaniem
poniższych zasad:
a. użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć
edukacyjnych jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela w celach dydaktycznych lub w sytuacjach
wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu nauczyciela prowadzącego zajęcia, np. w celu kontaktu
z rodzicami;
b. podczas zajęć edukacyjnych urządzenia te muszą być wyłączone lub pozostawać w stanie
wyciszenia;
c. nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich
wiedzy i zgody na terenie szkoły, podczas imprez szkolnych oraz wycieczek;
d. nie wolno nagrywać w jakikolwiek inny sposób i utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia;
3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu
lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły i o tym fakcie poinformowania
rodziców ucznia. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej, podpisanej kopercie w sejfie
szkolnym. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku elektronicznym.
4. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy
wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel.
5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub
opiekunowie prawni ucznia w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
6. W przypadku gdy uczeń odmawia oddania telefonu, nauczyciel w danym dniu niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Skutkuje to obniżeniem oceny
z kultury osobistej do najniższej.
7. Trzykrotne użycie telefonu komórkowego na zajęciach edukacyjnych w ciągu okresu skutkuje
obniżeniem zachowania o jeden stopień w dół.
8. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora. Jeżeli uczeń
w ciągu okresu otrzyma drugą naganę dyrektora skutkuje to obniżeniem zachowania do nagannego.
9. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu i zastosowane w związku z tym sankcje
zostają odnotowane w dzienniku elektronicznym.
Traci moc Zarządzenie 28/2016 Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Gimnazjum
i Szkoła Podstawowa w Mochach z dnia 05.09.2016 r.

