PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W
BIAŁYMSTOKU
Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
I. Uczeń
1. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego przez ucznia
na lekcji, z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części regulaminu.
2. Uczeń ma obowiązek wyłączyć komórkę przed lekcją.
3. Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego
podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz
innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają
się egzaminy zewnętrzne a także egzaminy próbne.
5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza
MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub
fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami
etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
6. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami
edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych) z
zastrzeżeniem pkt.5.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież
sprzętu przynoszonego przez uczniów.
II. Nauczyciel
1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć komórkę podczas lekcji.
2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o
tym fakcie uczniów na początku lekcji.

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z
telefonów komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym
regulaminem.
III. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu.
1. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu, nauczyciel ma
prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy, który przekaże następnie
pedagogowi szkolnemu.
2. Aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje
odnotowany w dzienniku. Uczeń może odebrać komórkę od dyrektora
szkoły/pedagoga szkolnego po skończonych lekcjach. Jeżeli sytuacja się
powtórzy, dyrektor może zatrzymać telefon w depozycie na kilka dni i
wezwać rodziców w celu odebrania go. Nieprzestrzeganie regulaminu
skutkuje obniżoną oceną z zachowania.
Czynności nauczyciela (do przeredagowania???)
Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące postępowanie
nauczycieli prowadzących zajęcia lub innych pracowników szkoły:
a) upomnienie ustne o konieczności wyłączenia telefonu (urządzenia) z
wpisaniem do dziennika lub zeszytu uwag.
c) odebranie telefonu uczniowi – pisemne potwierdzenie odebrania
telefonu (urządzenia) przez nauczyciela z podpisem ucznia.
d) przekazanie telefonu (urządzenia) do sekretariatu szkoły/pedagoga
szkolnego celem przechowania w szafie pancernej do chwili odebrania
przez rodziców (opiekunów prawnych).
e) powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności
osobistego odebrania telefonu (urządzenia).
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