REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE
I.

Podstawa prawna.
Ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe, poz. 59 Rozdział 5, art.99, pkt.4
„Obowiązki ucznia wynikające z przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły określa
się w statucie szkoły”.

II.

Postanowienia ogólne.
1) Zapis„telefon” w dalszej części regulaminu odnosi się także do smartfonów,
urządzeń typu smartwatch itp.
2) Zapis „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do tabletów, odtwarzaczy
muzyki, dyktafonów, aparatów cyfrowych, słuchawek itp.
3) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze lub inne
sprzęty elektroniczne na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
4) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież
sprzętu przynoszonego przez uczniów.

III.

Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
1) Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, przerw międzylekcyjnych,
uroczystości, a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły
obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
2) Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia lub wyciszenia telefonu (bez wibracji) oraz
innych urządzeń elektronicznychi schowania ich w torbie/plecakubezpośrednio
przed wejściem do szkoły. Telefon oraz inne urządzenia elektroniczne pozostają
niewidoczne zarówno dla ucznia, jak i pozostałych osób.
3) Uczeń może korzystać z telefonu, a także innych urządzeń elektronicznych w celu
wyszukania informacji niezbędnych do realizacji zadań podczas zajęć, po
uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub na jego wyraźne
polecenie.
4) Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz
utrwalania dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych.
5) W szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalanie ich
w jakikolwiek sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły
lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.

6) Jeśli uczeń musi powiadomić rodzica o dotarciu do szkoły, powinien uczynić to
bezpośrednio przed wejściem do budynku lub przy dyżurce w obecności woźnej.
Takie same zasady obowiązują po zakończonych zajęciach.
7) W razie konieczności skontaktowania się z rodzicem uczeń ma obowiązek zwrócić
się do wychowawcy z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu. Jeżeli
wychowawca jest nieobecny,uczeń udaje się do sekretariatu, woźnej lub
pedagoga szkolnego i w obecności tych osób korzysta z telefonu.
IV.

Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas wyjść,
wycieczek edukacyjnych oraz zimowisk i kolonii organizowanych przez szkołę.
1) Każdorazowo decyzję o zabraniu telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń
elektronicznych
podejmuje
kierownik
wycieczki
w
porozumieniu
z wychowawcami klas oraz za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
2) Jeśli istnieje możliwość zabrania telefonu i/lub innego urządzenia
elektronicznego na wycieczkę, wyjście edukacyjne, zieloną szkołę uczeń ma
prawo korzystania z tych urządzeń wyłącznie w zakresie niewpływającym na
organizację i przebieg tego przedsięwzięcia.
3) Podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę (teatr, kino, muzeum, zwiedzanie
z przewodnikiem, lekcja w terenie, konkursy, zawody sportowe, itp.) uczeń jest
zobowiązany do wyłączenia/wyciszenia telefonu (bez wibracji) i schowania go
w torbie/plecaku.

V.

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu.
1) W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego lub innych urządzeń
elektronicznych niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń dostaje uwagę
negatywną wpisaną do dziennika elektronicznego.
2) Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu w ciągu jednego miesiąca skutkuje
obniżeniem oceny z zachowania do nieodpowiedniej w danym miesiącu.

