REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 LAUDER-MORASHA (KLASY 4-6)

Postanowienia ogólne
1. Uczeń/uczennica ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zapis „telefon” w dalszej części Regulaminu odnosi się także do smartfonów, urządzeń
typu smartwatch, itp.
3. Zapis „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do tabletów, laptopów, odtwarzaczy
muzyki, dyktafonów, aparatów cyfrowych, przenośnych gier elektronicznych, itp.

I. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
1. Uczniowie/uczennice przynoszą do szkoły telefon i/lub inne urządzenie na własną
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub skradziony sprzęt
elektroniczny.
2. Zaginięcie telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.
3. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów/uczennice całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Uczeń/uczennica może
korzystać z telefonu komórkowego, a także innych urządzeń elektronicznych w celu
wyszukania informacji niezbędnych do realizacji zadań podczas zajęć, po uzyskaniu zgody
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
4. Zakaz używania telefonów komórkowych obowiązuje również w czasie zajęć w sali
gimnastycznej, w synagodze szkolnej (koncerty edukacyjne, spotkania z zaproszonymi
gośćmi), w jadalni szkolnej, na dziedzińcu szkolnym, w bibliotece szkolnej. Zakaz ten
obowiązuje również podczas wyjść i wycieczek szkolnych (np. w czasie warsztatów,
zwiedzania obiektów, wizyty w muzeum, teatrze, itp.) oraz na apelach, szabatach i
uroczystościach szkolnych.
4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, przed godz. 8:30, uczeń/uczennica ma obowiązek
wyłączyć lub ściszyć telefon i schować do plecaka/torby (lub inne bezpieczne miejsce). Zakaz
używania telefonów komórkowych obowiązuje do końca ostatniej lekcji, tj. do godz.14:25.
5. W przypadku potrzeby nagłego kontaktu telefonicznego ucznia/uczennicy z Opiekunami,
istnieje możliwość skorzystania z własnego telefonu, ale po uzyskaniu zgody nauczyciela
dyżurującego w trakcie przerwy bądź wychowawcy.
6. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania dźwięku i obrazu. W
szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalanie ich w jakikolwiek
inny sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela
prowadzącego zajęcia edukacyjne.

II. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ww. zasad przez
ucznia/uczennicę
1. Nauczyciel prosi ucznia/uczennicę o przekazanie mu urządzenia, które zostanie
zdeponowane w sekretariacie szkoły. Uczeń/uczennica proszony jest o wyłączenie
urządzenia.
a) W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania urządzenia nauczycielowi:
- nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności
dyrektora szkoły),
- wychowawca/dyrektor szkoły kontaktuje się z rodzicem/prawnym opiekunem
ucznia/uczennicy i prosi go o przybycie do szkoły.
2. W przypadku jednokrotnego naruszenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych
uczeń/uczennica może sam/sama odebrać telefon z sekretariatu szkoły po zakończeniu zajęć
obowiązkowych, tj. po godz. 14:25, w piątki po godz.13:30. Wychowawca klasy
przeprowadza z uczniem/uczennicą rozmowę nt. łamania regulaminu i informuje
ucznia/uczennicę o konsekwencjach jego/jej postępowania.
3. W przypadku ponownego naruszenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych,
po odbiór urządzenia zdeponowanego w sekretariacie szkoły zgłasza się rodzic/opiekun
prawny ucznia/uczennicy. Zostaje on zapoznany z zaistniałą sytuacją i poinformowany o
konsekwencjach wynikających z naruszenia przez ucznia/uczennicę regulaminu korzystania z
telefonów komórkowych.
4. W przypadku, gdy uczeń/uczennica naruszy regulamin korzystania z telefonów
komórkowych po raz trzeci, uczeń/uczennica otrzyma zakaz przynoszenia telefonu i innych
urządzeń elektronicznych do szkoły na 1 miesiąc.
5. Łamanie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych będzie miało wpływ na ocenę
zachowania ucznia/uczennicy.

Wychowawcy kl. 4-6 zapoznali swoje klasy z powyższym regulaminem.

