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REGULAM Ko YSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCII

W ZESPOLE SZKÓŁ ZODDZLAŁA]MI INTEGRACYJNYMI NR 1

1. szkoła nie ponosi odpowiedzialnoś ci za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu prz},noszonego

plzez lcznlów. Uczniowie, którzy przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt

elektroniczny robią to na własną odpowiedzialn ość i za zgodą rodziców,

2. Używanie teletbnu komórkowego i innych utządzei elektronicznych podczas wycieczek szkolnych

jest możliwe zgodnie z regulaminem wycieczek oraz z ustaleniami z nauczycielem prowadzącym daną

wycieczkę.

3. podczas pobytu w szkole obowiązlje zakaz uż}rryania telefonów komórkowych oraz innych

sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaka/ torby), doĘczy

to również słuchawek.

4. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, uczeń może skorzystaĆ z telefonu komórkowego w celu

skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami.

5. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako

pomocy dydaktycznej. jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.

6, IJczeń wchodzący / wycho<lzący ze szkoły, może poinformować telefonicznie o tYm rodziców, w

przedsionku szkoły.

7. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie Za pomocą telefonu lub innych lrządzeń

elektronicznych jest zakazane.

8, obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innYch urządzeń

elektronicznych w toaletach szkolnycho szatniach oraz na boisku szkolnym.

1. Trzykrotne naruszenie przez lcznia zasad używania telefonu na terenie szkołY, skutkuj e

umieszczeniem utządzeńaw depozycie w sekretariacie szkoły (aparat zostaje wyłączonY Przez lcznia)

oraz poinformowaniem przez wychowawcę, rodziców ucznia o zaistniałym fakcie. SPrzęt oclbierają

osobiście rodzice/ prawni opiekunowie.

2. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej otrzymują uwagę od wychowawcy klasy,

3. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej otrzymują punkty ujemne zgodne z Punktow}_łn Systemem

Oceniania zamieszczonym w Librusie.
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Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu.



Zasady dotyczące nauczycieli

1. NauczYcieli obowiązuje zakaz używania telefonu kornórkowego podczas lekcji. W uzasadnionych

przlpadkach nauczyciel może s]<orzystać z telefonu komórkowego.

2. Dopuszczalne jest, w przypadku czasowego braku wi-fi w szkole lub sprawnego sprzętu

komPuterowego albo rnultimedialnego mającego służyć nauczycielowi do pracy na lekcji, skorzystanie

Z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego w tym celu. Nauczyciel zobowiązany jest

poinformować o tym iakcie uczniów przed wykonaniem powyższych czynności.
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