Regulamin korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów SP nr 16 w Studzienicach

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W STUDZIENICACH

1.

Uczniowie mogą przynieść do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu
przynoszonego przez uczniów.

3.

Uczeń ma obowiązek przed wejściem na teren szkoły wyłączyć lub wyciszyć
i schować do plecaka/torby telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny.

4.

Na

terenie

szkoły

obowiązuje

całkowity

zakaz

używania

telefonów

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, z zastrzeżeniem pkt. 6.
5.

Niedopuszczalne jest nagrywanie na terenie szkoły dźwięków, obrazów, filmików oraz
fotografowanie

za

pomocą

telefonu

lub

innych

urządzeń

elektronicznych,

z zastrzeżeniem pkt 6.
6.

Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel
prowadzący lekcję lub zajęcia, np. w bibliotece, świetlicy szkolnej.

7.

Uczeń może zadzwonić do rodziców, korzystając ze swojego telefonu komórkowego
wyłącznie za zgodą nauczyciela. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna
z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły.

8.

Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, lecz wyłącznie na warunkach
uzgodnionych z kierownikiem wycieczki. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie
ponoszą odpowiedzialności za sprzęt będący w posiadaniu uczniów.

9.

Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu:
1.

W

przypadku

korzystania

z

telefonu

komórkowego

lub

innych

urządzeń

elektronicznych niezgodnie z niniejszym regulaminem, uczeń otrzymuje nakaz
bezzwłocznego schowania sprzętu, dostaje upomnienie oraz punkty ujemne zgodnie
z Regulaminem zachowania.
1

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów SP nr 16 w Studzienicach

2.

Jeżeli uczeń używa telefonu lub innego sprzętu elektronicznego pomimo upomnienia
i otrzymania punktów ujemnych z zachowania, zostają poinformowani o tym fakcie
rodzice ucznia telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.

3.

Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje miesięcznym zakazem przynoszenia
telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych do szkoły. O zakazie zostają
poinformowani rodzice ucznia, którzy mają obowiązek kontroli w tym zakresie.

4.

Powtarzające się łamanie zasad niniejszego regulaminu będzie traktowane jako
przejaw niedostosowania oraz demoralizacji i może skutkować skierowaniem sprawy
do odpowiednich instytucji, np. poradnia pedagogiczno-psychologiczna, sąd rodzinny.

Regulamin przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 27 listopada 2017 r.,
wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.
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