PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 92 w Gdańsku
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35, poz. 221 i 222 );
2. Statut Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 13 w Gdańsku.

Procedura:
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. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas
wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt .
4. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych - aparaty powinny być wyłączone i schowane.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest skorzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi
(podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych) tylko za zgodą nauczyciela.
5. Niedopuszczalne jest nagrywanie i fotografowanie za pomocą telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia
przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat
zostaje wyłączony w obecności ucznia.
Przypadek ten zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym (miejsce na uwagi) oraz w
przeznaczonym do rejestrowania takich sytuacji zeszycie w sekretariacie.
7. Po odbiór telefonu zgłasza się uczeń po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
8. W przypadku gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden
stopień.
9. W sytuacji rażącego naruszenia godności nauczyciela, innego pracownika szkoły, koleżanki lub kolegi poprzez
fotografowanie lub nagrywanie bez ich wiedzy i zgody wychowawca niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia
(prawnych opiekunów) i informuje o ustalonym spotkaniu rodziców z dyrektorem szkoły i przedstawicielem policji.
 dyrektor szkoły w obecności pedagoga szkolnego, rodziców (prawnych opiekunów) i przedstawiciela policji
przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem oraz udziela uczniowi nagany z wpisaniem do akt za rażące
naruszenie statutu z jednoczesnym obniżeniem oceny z zachowania do oceny nieodpowiedniej,
 sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców (prawnych opiekunów
ucznia),
 szkoła składa w komisariacie policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i kieruje pismo do Sądu Rodzinnego
z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania,
 jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

