Zarządzenie 8/2016
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie z dnia 18 marca 2016r.
w sprawie korzystania przez uczniów i nauczycieli na terenie szkoły z telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń służących do łączności a także różnego rodzaju odtwarzaczy i urządzeń
nagrywających.
Na podstawie art.39 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr
256 poz. 2572 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222) zarządzam, co
następuje:

§1

1. W Szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych (dotyczy
to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny) i innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych.
2. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu
elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek).
3. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów
bez ich wiedzy i zgody.
4. Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. Uczeń ma prawo skorzystać na terenie Szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów,
tabletów i in.) w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela.
6. W sytuacjach wyjątkowych uczeń ma również prawo, za zgodą pracownika szkoły,
skorzystać z telefonu stacjonarnego Szkoły.
7. Uczniowie przynoszą do Szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy
kradzież sprzętu.

8.

W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon
lub inne urządzenie i zdeponować je w Sekretariacie Szkoły.

9. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy
wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć
z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.
10. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych z Sekretariatu upoważnieni są
rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
11. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje obniżeniem oceny zachowania.

