Zarządzenie nr 14/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Równem
z dnia 31.08.2018 r.
w sprawie wprowadzenia Korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych
w Szkole Podstawowej w Równem

Na podstawie Statutu szkoły § 71 ust 4 zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam Regulamin Korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej w Równem, który stanowi Załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie od dnia 1.09.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Równem

Załącznik do zarządzenia nr 14/2018 Dyrektora szkoły
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓWNEM
1. Podczas pobytu w szkole (lekcje i przerwy) obowiązuje zakaz używania telefonów
komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych - urządzenia powinny być
wyłączone i schowane do plecaka/torby.
2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny tylko na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców/opiekunów.
3. Rozmowy przez telefon i pisanie SMS-ów podczas lekcji jest surowo zakazane.
4. Telefony podczas pobytu w szkole powinny być wyłączone.
5. Wyłączone telefony podczas lekcji mogą być przechowywane w plecakach lub we
wskazanym przez nauczyciela miejscu.
6. Z telefonów komórkowych, smartfonów, czy tabletów korzystać mogą uczniowie
podczas lekcji wykorzystując ww. urządzenia do elementów lekcji i jedynie na wyraźną
prośbę i zgodę nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas
wycieczek szkolnych, zielonych i białych szkół, rajdów, biwaków jest możliwe zgodnie z
regulaminem wycieczki oraz ustaleniami opiekunów i kierownika wycieczki.
8. Podczas wydarzeń szkolnych zakazuje się filmowania i wykonywania zdjęć. Wydarzenia
uwieczniane będą przez wskazanych do tego celu uczniów i nauczycieli na sprzęcie
należącym do szkoły.
9. W przypadku łamania przez uczniów zasad korzystania z telefonów komórkowych
podczas lekcji, należy poprosić ucznia o wyłączenie telefonu na oczach nauczyciela.
10. W przypadku powtarzających się incydentów zakłócania lekcji przez ucznia
korzystającego z telefonu komórkowego, należy skontaktować się z jego rodzicami i
omówić dalsze kroki.
11. Uczeń łamiący zasady korzystania z telefonów komórkowych, smartfonów w szkole
zostanie ukarany ujemnymi punktami (-20 pkt) i całkowitym zakazem przynoszenia
urządzenia do szkoły.
12. W przypadku konieczności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami podczas
przerwy, uczeń powinien zgłosić to wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu.
13. W przypadku braku telefonu uczeń zawsze może skorzystać z telefonu szkolnego
celem skontaktowania się z rodzicami/opiekunami.
14. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia uczeń może skorzystać z
połączenia alarmowego.

15. W przypadku kradzieży ww. sprzętu szkoła nie ponosi odpowiedzialności, ale
powiadamia Policję.
16. Odpowiedzialne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych przez uczniów zapewni
miłą atmosferę współpracy społeczności szkolnej.

