
Procedury używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły.  

 Poprzez urządzenie  elektroniczne rozumie  się:  telefony komórkowe różnego
typu,  tablety,   odtwarzacze  muzyki,  gry  elektroniczne,  dyktafony,  aparaty
cyfrowe itp.  

Przez  korzystanie  z  urządzeń  elektronicznych  rozumie  się  :  wykonywanie
połączeń,  pisanie  i  wysyłanie  wiadomości  tekstowych,  używanie  aplikacji
( aparat fot., facebook, gry i inne)

Procedury  

1.  Lekcja  jest  jednostką  dydaktyczną,  w  czasie  której  uczeń  zdobywa nową
wiedzę  i  umiejętności.  Lekcja  odbywa  się  według  scenariusza  zgodnego  z
programem  nauczania  i  zaplanowanego  przez  nauczyciela.  O  ewentualnym
użyciu urządzeń elektronicznych (telefony, tablety) służących do realizacji danej
jednostki dydaktycznej, decyduje nauczyciel.  

2.  Używanie przez ucznia urządzeń elektronicznych wymienionych w definicji
bez zgody nauczyciela, uważa się za zakłócanie toku lekcji.  

3. Używanie urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jest dozwolone poza
jednostką  lekcyjną.  Uczeń  zobowiązany  jest  do  całkowitego  wyłączenia
urządzeń elektronicznych z chwilą wejścia na salę lekcyjną.  

4.  Szkoła ani nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez
uczniów urządzenia elektroniczne, które uległy zniszczeniu lub kradzieży – w
szkole i poza szkołą (wycieczki, wyjścia do kina itp.).  Wyjątek stanowią lekcje
wychowania fizycznego.

 Nauczyciel  może  przyjąć  urządzenia  elektroniczne  w  depozyt,  postępując
według poniższej procedury:  

 na  zbiórce  rozpoczynającej  lekcję  nauczyciel  przyjmuje  urządzenia
elektroniczne od chętnych uczniów,

- nauczyciel zabezpiecza odpowiednio powierzony w depozyt sprzęt, 

 na  zbiórce  kończącej  lekcję  nauczyciel  oddaje  sprzęt  w  obecności
wszystkich uczniów klasy.



Za  sprzęt  pozostawiony  w  szatni  nauczyciel  nie  ponosi  żadnej
odpowiedzialności.  

5.  Jeżeli uczeń zakłóca tok lekcji poprzez używanie urządzeń elektronicznych,
nauczyciel upomina ucznia.  

6.    Rażące  naruszanie  przez  ucznia  przepisów zobowiązuje  nauczyciela  do
poinformowania  wychowawcy,  pedagoga  szkoły  i  rodziców  (prawnych
opiekunów). Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę i wspólnie z
wychowawcą  ustala  konsekwencje  -  udzielenie  nagany  przez  wychowawcę
klasy z wpisaniem uwagi do e-dziennika za rażące naruszenie statutu szkoły z
jednoczesnym obniżeniem oceny z zachowania.  

7.  W  przypadku  gdy  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  uczeń  naruszył
godność nauczyciela, innego pracownika szkoły, koleżanki lub kolegi poprzez
fotografowanie,  nagrywanie  bez  ich  wiedzy  i  zgody,  umieszczanie
niewłaściwych  informacji  na  portalach  społecznościowych  ,  wychowawca
powiadamia  rodziców,  pedagoga/psychologa,  dyrektora  szkoły  w  celu
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Konsekwencją niewłaściwego zachowania jest
udzielenie nagany z jednoczesnym obniżeniem oceny z zachowania.  

8.  W  przypadku  rażącego  naruszenia  godności  wyżej  wymienionych  osób
dyrektor szkoły zgłasza na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
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