Szkoła Podstawowa im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły
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, zgubienie czy kradzież
sprzętu.
2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów,
tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
a) podczas zajęć edukacyjnych i przerw istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji
jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego
i innego sprzętu
elektronicznego przez rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek) do
plecaka,
c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez
ich wiedzy i zgody,
d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia,
e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć
edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu
zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
f) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
3. Zasady użytkowania telefonów na wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez Szkołę
każdorazowo ustala kierownik/opiekun wycieczki. O przyjętych zasadach informuje się uczniów
i ich rodziców.
4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
podczas dyskotek szkolnych za zgodą nauczyciela.
5. Szczególnym restrykcjom podlegają działania uważane za cyberprzemoc:
a) fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający ich dobra
osobiste lub wizerunek, z naruszeniem przyjętych norm etycznych i społecznych;
b) przesyłanie i publikowanie zdjęć i nagrań bez zgody osoby sfotografowanej lub nagranej,
szczególnie wtedy, gdy może to ją obrazić, skrzywdzić lub narazić na szwank jej wizerunek;
c) nękanie telefonami lub sms-ami o treści agresywnej lub powodującymi krzywdę innych osób;
d) posiadanie, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści zawierających
elementy przemocy, pornografii oraz inne treści nielegalne.
6. Jeśli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca klasy lub
dyrektor/wicedyrektor wzywa rodziców, a jeśli to konieczne – powiadamia odpowiednie organy lub
odpowiednie służby.
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7. W przypadku podejrzenia, że uczeń złamał zasady, o których mowa w pkt. 2c, 2d i 3 tego
regulaminu nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia,
a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej
i podpisanej kopercie.
8. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia
telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel.
9. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub
wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły.
10. Jeżeli uczeń odmawia oddania telefonu również dyrektorowi, wtedy dyrektor wzywa do szkoły
rodziców (opiekunów prawnych).
11. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie
prawni ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach nierespektowania
prawa szkolnego (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności
pracowników bądź uczniów szkoły).
12. Za każde nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego uczeń otrzymuje
ujemne punkty zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania.
13. Jeżeli przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego zostanie zrobione
przez ucznia zdjęcie lub nakręcony film i umieszczony w internecie bez zgody osób znajdujących się
na nim, uczniowi obniża się ocenę zachowania do nagannej.
14. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego
i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
15. W przypadku konieczności skontaktowania się z rodzicami, uczeń może skorzystać z telefonu
w sekretariacie szkoły.
16. Dopuszcza się możliwość pozostawienia włączonego telefonu komórkowego na zajęciach
edukacyjnych oraz skorzystania z telefonu podczas przerwy za zgodą nauczyciela, wyłącznie
w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, szczególnie zdrowotnych

