PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SP NR 312 W WARSZAWIE

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 221 i 222)
Procedura
1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze, gry przenośne
(PSP) i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie czy kradzież
sprzętu.
3) Telefon komórkowy nie może być włączony w trakcie zajęć szkolnych (dotyczy
lekcji, innych zajęć oraz przerw śródlekcyjnych). Z telefonu można skorzystać
wyłącznie za zgodą wychowawcy w szczególnych sytuacjach.
4) Nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły bez ich wiedzy i zgody.
5) Nie wolno nagrywać przebiegu zajęć bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy
to nagrań zarówno z telefonu, jak i z dyktafonu czy odtwarzacza MP3 (MP4) jak i
innych urządzeń rejestrujących.
6) W czasie trwania zajęć nie można korzystać z odtwarzaczy MP3 (MP4), nie można
także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w
torbie szkolnej.
7) W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania
telefonu, a następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia w sejfie w
sekretariacie szkoły. Zdeponowanie winno odbyć się w obecności ucznia, po
uprzednim wyłączeniu telefonu.
8) Po odbiór telefonu lub innego zdeponowanego sprzętu zgłaszają się rodzice lub
prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o
konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem
prywatności pracowników szkoły).
9) Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do
szkoły.
10) W szczególnych sytuacjach rodzice mogą skontaktować się z dzieckiem przez
wysłanie wiadomości do wychowawcy z prośbą o przekazanie dziecku informacji lub
z prośbą o umożliwienie dziecku włączenia telefonu. Uczeń ma możliwość
skontaktowania się z rodzicami – w tym celu prosi o zgodę na włączenie telefonu
wychowawcę lub jeśli go nie ma – nauczyciela pełniącego dyżur lub innego
pracownika szkoły.

11) Wszelkie próby permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą
być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu
rodzinnego.
Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz używania sprzętu elektronicznego.

