Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-707 Ruda Śląska ul. Ks. Tunkla 147A/1
www.smsrudaslaska.pl
e-mail – sekretariat@smsrudaslaska.pl tel. 733 571 941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UCZNIÓW
W NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
1. Uczniowie przynoszą do Szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na
własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie,
zagubienie czy kradzież sprzętu.
2. Zabrania się uczniom używania urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji, treningów,
przemieszczania się pieszego do obiektów sportowych , przerw* oraz przebywania w
świetlicy szkolnej.
3. Wchodząc do Szkoły uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania do plecaka,
tornistra telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego.
4. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego jest możliwe wyłącznie w sytuacjach
wyjątkowych za zgodą nauczyciela ( w trakcie przerwy )prowadzącego lekcję lub
nauczyciela dyżurującego na korytarzu. Za wyjątkowe sytuacje uważa się: zmianę
godzin zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dodatkowe wydarzenia szkolne, o
których uczeń nie poinformował wcześniej rodziców (np. próba przedstawienia).
5. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek nakazać
uczniowi przekazanie telefonu lub innego urządzenia nauczycielowi, który przekazuje
go do pedagoga lub psychologa szkolnego. Przed odebraniem telefonu uczeń
zobowiązany jest go wyłączyć. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i
kartę SIM.
5.1 Pedagog lub psycholog spisują w obecności ucznia protokół, który stanowi
załącznik do regulaminu, zawierający dane dotyczące urządzenia (rodzaj, markę, itp.),
pod którym oboje się podpisują. Po spisaniu protokołu sprzęt zostaje zatrzymany i
przekazany do Dyrektora Szkoły.
5.2 Pedagog lub psycholog informują rodzica lub opiekuna ucznia o zaistniałej
sytuacji i ustalają z nim termin odbioru sprzętu.
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5.3 Rodzic, odbierając urządzenie, podpisuje oświadczenie o odbiorze go na protokole
zawierającym sporządzoną wcześniej w obecności ucznia charakterystykę.
6. Odebrany telefon lub inny sprzęt elektroniczny przechowywany jest w sekretariacie w
sejfie.
7. Do odebrania zatrzymanego telefonu lub innego sprzętu elektronicznego upoważnieni
są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Rodzice lub prawni opiekunowie zostają
poinformowani o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.
8. W przypadku odmowy przez ucznia
oddania telefonu lub innego urządzenia
nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację Dyrektorowi.
9. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma
miejsce po raz pierwszy, wówczas nauczyciel, wychowawca ma prawo zwrotu
urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim
rozmowy dyscyplinującej.
10. Jeżeli sytuacja się powtarza uczeń zostaje ukarany karami porządkowymi zgodnie
z zapisami w Statucie Szkoły.
*Dopuszcza

się korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie jednej przerwy uczniom klasy IV,V,VII,IIIG, tzw. przerwy długiej,
obiadowej, wyłącznie na korytarzu szkolnym, pod okiem nauczyciela dyżurującego. Zaznacza się jednak, iż zabronione jest robienie zdjęć,
kręcenie filmów czy jakiekolwiek rejestrowanie uczniów, pracowników szkoły czy jej obiektów.
UCZNIOWIE KLASY PIERWSZEJ MAJĄ ZAKAZ
KORZYSTANIA
I PRZYNOSZENIA DO SZKOŁY URZĄDZEŃ
ELETRONICZNYCH.

