Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i wszelkiego typu
sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej w Izabelinie
1. Podczas pobytu w budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49, w godz. 8.00 - 14.30,
obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i sprzętu
elektronicznego.
W budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5 całkowity zakaz używania
telefonów
komórkowych
i
sprzętu
elektronicznego
obowiązuje
w godz. 8.00 – 17.30.
Aparaty telefoniczne powinny być wyłączone/wyciszone i schowane wyłącznie
w plecaku/torbie. Zakaz obowiązuje też w świetlicy szkolnej i w bibliotece
w godzinach ich otwarcia.
2. Uczniowie przynoszący do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt
elektroniczny robią to na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich zniszczenie, zagubienie czy kradzież.
3. Dopuszcza się możliwość używania telefonu czy sprzętu elektronicznego
podczas zajęć, ale w wyjątkowej sytuacji i tylko za zgodą nauczyciela.
4. Każdy uczeń, w uzasadnionych przypadkach, może skorzystać z własnego
telefonu komórkowego w sekretariacie szkoły lub z telefonu stacjonarnego. W
wyjątkowych sytuacjach uczeń może użyć telefonu w obecności nauczyciela
dyżurującego lub nauczyciela w klasie – tylko za jego zgodą.
5. Rodzic może skontaktować się z dzieckiem w pilnej sprawie za pośrednictwem
pracownika sekretariatu, który przekaże uczniowi stosowne informacje.
6. Dyrektor lub wicedyrektor, na wniosek rodzica, w uzasadnionych sytuacjach
(np. związanych ze stanem zdrowia ucznia) może wyrazić zgodę na używanie
przez niego telefonu komórkowego podczas pobytu w szkole.
7. Naruszenie przez ucznia przyjętych zasad korzystania z telefonów
komórkowych i sprzętu elektronicznego pociąga za sobą określone
konsekwencje. Każdorazowo telefon jest deponowany w sekretariacie szkoły –
aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia, który może zabrać kartę SIM,
i przekazany przez nauczyciela do sekretariatu (także w obecności ucznia).
Pracownik sekretariatu informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy, który
odnotowuje to w dzienniku elektronicznym.

8. Uczeń dwukrotnie sam może po lekcjach odebrać telefon z sekretariatu. Jeżeli
jednak sytuacja będzie się powtarzać częściej (trzeci raz i więcej) osobą
upoważnioną do odebrania telefonu jest rodzic ucznia.
9. Jeśli uczeń notorycznie nie przestrzega przyjętych w szkole zasad dotyczących
używania telefonów komórkowych (więcej niż 5 incydentów), otrzymuje naganę
wychowawcy klasy wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców. Nagana taka
ma bezpośredni wpływ na śródroczną i roczną ocenę zachowania.

