REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 182 w ŁODZI
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz szkół ( Dz. U.
z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi.
Regulamin:
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
2.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu
przynoszonego przez uczniów.

3. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być
wyłączone i schowane w plecakach). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
4. Uczeń wchodzący / wychodzący ze szkoły, może poinformować telefonicznie o tym
rodziców, w przedsionku szkoły.
5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą
pełną odpowiedzialność za sprzęt, na warunkach ustalonych przez kierownika
wycieczki w porozumieniu z wychowawcami klas.
6. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu
szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły lub zwrócić się z prośbą, aby
nauczyciel wykonał telefon do rodzica.
7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu
elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, skutkuje zabraniem
urządzenia i zdeponowaniem go w sekretariacie szkoły. Uczeń ma obowiązek, przed
oddaniem urządzenia, poinformować rodzica o zaistniałej sytuacji. Następnie wyłącza
sprzęt w obecności nauczyciela.

8. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w formie negatywnej uwagi, co jest uwzględniane
przy ustalaniu miesięcznej oceny zachowania ucznia.
9. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice.
10. Nauczyciele na terenie szkoły korzystają z telefonów komórkowych jako narzędzia
pracy (np.: obsługa Librus, pomoc dydaktyczna – przy pracy z tablicą multimedialną,
do kontaktów z rodzicami, w nagłych sytuacjach wymagających interwencji dyrektora
szkoły). Zasady korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli zawarte są
w dokumencie „Etyka zawodowa nauczyciela”.
Regulamin wchodzi w życie 25 lutego 2019r.
Opracował zespół w składzie: Wioletta Łakomiak, Agnieszka Kośmider, Ewa Pełka,
Kamila Namiecińska, Maciej Przybylski.

