PROCEDURY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

1. Uczniowie mają zakaz przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego, tj.
dyktafonów, odtwarzaczy mp-3 i mp-4, aparatów fotograficznych itp.
2. Uczniowie mogą posiadać w szkole telefon komórkowy za zgodą i na
odpowiedzialność rodziców.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonu
poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
4. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych, telefon powinien być wyłączony i znajdować się w torbie
szkolnej.
5. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych
urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne.
6. Korzystanie z telefonu komórkowego dopuszczalne jest jedynie do kontaktów
z rodzicami (prawnymi opiekunami) w wyjątkowych sytuacjach. Uczeń za zgodą
nauczyciela może wówczas skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin
lekcyjnych kontakt rodziców z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz
wychowawców klasy.
7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego podczas wycieczek
szkolnych za zgodą rodziców i nauczycieli. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
posiadane przez uczniów telefony.
8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel
prowadzący lekcje.
9. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania
telefonu i zdeponowania go u dyrektora szkoły. Zdeponowanie powinno odbyć się
w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu.
10. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni
zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach.
11. Jeżeli sytuacja powtarza się, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.

12. W przypadku łamania powyższych zasad uczeń otrzymuje ujemne punkty
z zachowania zgodnie z regulaminem oceniania zachowania.
13. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole
mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy
do sądu rodzinnego.
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