Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
oraz
innych urządzeń elektronicznych
w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica
w Zamościu
1. Dopuszcza się posiadanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych
przez ucznia w czasie pobytu w szkole, ale zabrania się włączania i korzystania z nich.
2. W budynku szkoły i na terenie wokół niej obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu,
tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, a także przed i po
skończonych zajęciach, na korytarzach, w stołówce, w toaletach szkolnych oraz szatniach,
w bibliotece i czytelni szkolnej.
3.Uczeń ma prawo po zakończonych zajęciach i po wyjściu z budynku szkoły używać
telefonu w celu skontaktowania się z rodzicami.
4. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon
komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny; w czasie pobytu na terenie szkoły telefon
i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka lub torby - dotyczy
to również słuchawek.
5. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły
oraz wychowawców klasy (w czasie przerw międzylekcyjnych).
6. Rodzice ucznia - w sytuacjach ważnych dla zdrowia, bezpieczeństwa dziecka
lub w związku ze sprawami rodzinnymi - mogą nawiązać kontakt z dzieckiem
za pośrednictwem telefonów szkoły (sekretariat, księgowość, świetlica, pedagog szkolny
lub wychowawca).
7. Jeśli uczeń chce skorzystać z własnego telefonu w celu połączenia z rodzicami, informuje
o takiej potrzebie nauczyciela lub wychowawcę i takie połączenie realizuje tylko
w

trakcie

przerwy

śródlekcyjnej,

przychodząc

do

sekretariatu,

przy

pokoju

nauczycielskim lub w obecności nauczyciela dyżurującego na korytarzu szkolnym lub za
jego zgodą w sali lekcyjnej.
8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych tylko za zgodą kierownika wycieczki
i zgodnie z zasadami regulaminu wycieczki.

9. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, tylko jeśli ta metoda pracy na lekcji została
zapowiedziana przez nauczyciela.
10. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jest zakazane.
11. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
12. Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy, smartwatch, tablet i jakikolwiek inny
sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców.
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu
przyniesionego przez ucznia. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić
wychowawcy lub dyrektorowi.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu
1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły powoduje przekazanie telefonu w obecności ucznia
do „depozytu”, znajdującego się w sekretariacie szkoły:
a) po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia, nauczyciel nakazuje uczniowi
wyłączenie telefonu i odłożenie go na biurko do zakończenia danych zajęć
edukacyjnych;
b) podczas przerwy międzylekcyjnej, uczeń w obecności nauczyciela oddaje telefon
do „depozytu”, a nauczyciel potwierdza tę czynność odpowiednim wpisem do zeszytu;
c) aparat odbierają rodzice, którzy potwierdzają odbiór telefonu czytelnym podpisem;
d) nauczyciel wpisuje skrót „ndp” w dzienniku lekcyjnym, a pełną informację
o zdarzeniu wpisuje do zeszytu uwag i pochwał.
2. Przestrzeganie postanowień regulaminu jest jednym z kryteriów ustalenia okresowych
i rocznych ocen z zachowania.

