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REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA
PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH
Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w poniższym regulaminie.

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie na własną odpowiedzialność. Szkoła nie
ponosi materialnej odpowiedzialności za zagubiony lub skradziony sprzęt elektroniczny.
2. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły,
którzy w porozumieniu z rodzicami ucznia podejmują dalsze działania, łącznie ze zgłoszeniem faktu
policji.
3. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych. Zakaz używania telefonów komórkowych obowiązuje również
w czasie zajęć: na sali gimnastycznej, boisku sportowym, wycieczce (np. w czasie zwiedzania
obiektów, w muzeum, teatrze, itp.), bibliotece, apelach i uroczystościach szkolnych.
4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat
telefoniczny.
5. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych możliwe jest wyłącznie
w sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia i zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie)
lub po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) na terenie szkoły telefon i inne
urządzenia elektroniczne mogą być używany w trybie „cichym”.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania dźwięku i obrazu. Nagrywanie
jest dozwolone po wyrażeniu zgody przez dyrektora lub nauczyciela.
8. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje
przekazanie telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły. Przypadek ten zostaje
odnotowany przez wychowawcę klasy w dzienniku zajęć w dziale uwagi.
9. Procedura postępowania:
a. Po stwierdzeniu naruszenia ww. zasad przez ucznia nauczyciel prosi o przekazanie mu
urządzenia i do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie;
b. Podczas

przerwy

międzylekcyjnej

nauczyciel

oddaje

urządzenie

do

„depozytu”

w sekretariacie szkoły za pokwitowaniem (2 egzemplarze), w którym powinny być zawarte
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następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data zdarzenia, typ urządzenia, nazwisko i imię
nauczyciela oraz jego podpis.
c. Urządzenie zostaje wyłączony w obecności ucznia. Pozostawiona w telefonie karta SIM
i karta pamięci jest ewentualnym dowodem w sprawie łamania zasad korzystania z telefonu
na terenie szkoły i może być przeglądania wyłącznie za zgodą rodziców lub przez policje.
d. Nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, kopia pozostaje
w sekretariacie.
e. Urządzenie odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani
z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z
naruszeniem prywatności uczniów i pracowników szkoły).
f. Wychowawca klasy udziela pouczenia i upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące
w szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych.
10. W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu nauczycielowi:
a. Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy,
b. Wychowawca w trybie pilnym zawiadamia i wzywa rodziców ucznia do szkoły, ponadto
wpisuje informację do dziennika.
11. Kary za łamania regulaminu:
a. 1-krotne złamanie zasad- pisemne upomnienie wychowawcy klasy,
b. 2- krotne złamanie zasad- pisemne upomnienie dyrektora szkoły,
c. 3- krotne złamanie zasad- zakaz przynoszenia telefonu na teren szkoły na okres jednego
miesiąca,
d. 4- krotne złamanie zasad- całkowity (do końca roku szkolnego) zakaz przynoszenia telefonu
na teren szkoły.
12. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być
traktowane, jako przejaw demoralizacji i skutkować obniżenie oceny do nagannej oraz
skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

Regulamin został uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej 12 lutego 2014r. po wcześniejszych konsultacjach
z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
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