Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz
innych urządzeń elektronicznych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej
§1
Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny
wyłącznie na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców
§2
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie czy kradzież sprzętu
wymienionego w § 1.
2. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy zgłosić policji, a także poinformować
wychowawcę.
§3
Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych (np.: smartwatch): w czasie lekcji, zajęć
pozalekcyjnych, przerw, w szatni, w toaletach, w czasie pobytu w świetlicy, w bibliotece,
w jadalni, a także po zakończonych lekcjach i przed lekcjami.
§4
1. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych jako pomocy
dydaktycznej, za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych w czasie wycieczek
szkolnych, wyłącznie za zgodą kierownika wycieczki i rodziców. Odpowiedzialność
za sprzęt ponoszą rodzice.
3. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończonych lekcjach, uczeń może użyć telefonu
w celu kontaktu z rodzicami, za zgodą i w obecności nauczyciela.
§5
Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon i inne urządzenia
elektroniczne oraz schować ten sprzęt, wraz ze słuchawkami do plecaka.
§6
Na terenie szkoły zabrania się ładowania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu
elektronicznego
§7
Konsekwencje łamania przez uczniów Regulaminu Korzystania z telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
1. Każde naruszenie przez ucznia Regulaminu skutkuje odnotowaniem tego faktu
w dzienniku elektronicznym.
2. W przypadku pierwszego naruszenia Regulaminu, nauczyciel komunikuje uczniowi
konieczność wyłączenia telefonu i schowania go do plecaka.

3. Drugie naruszenie Regulaminu przez ucznia skutkuje wpisaniem przez nauczyciela
uwagi do dziennika elektronicznego i przydzieleniem ujemnych punktów
z zachowania.
4. W przypadku gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, oprócz konsekwencji zawartych
w punkcie 3, odbywa się rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem szkolnym
w połączeniu z rozmową telefoniczną z rodzicami (opiekunami)
5. W przypadku kolejnego, czwartego łamania zasad, uczniowi obniża się semestralną/
końcoworoczną ocenę z zachowania o jeden stopień.
6. Każde trzy kolejne naruszenia Regulaminu powodują ponowne obniżenie
semestralnej/końcoworocznej oceny z zachowania o jeden stopień.
7. W razie odmowy podania swoich danych przez ucznia naruszającego Regulamin,
przyznaje mu się dodatkowe punkty ujemne za niewykonywanie poleceń nauczyciela
(5 pkt).

