Dokument statutowy nr 23

Regulamin
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych rejestrujących dźwięk i obraz na terenie
MSP-7 w Knurowie – obowiązuje od 01.09.2014 r.
Podstawa prawna: Art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz.U.
z 20004 r., poz. 2572 ze zm.)
§ 16 b ust.2 Rozporządzenia MEN z 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz.222)
Rozdz. 6 § 4 Statutu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie.

§1
W czasie pobytu w szkole uczniom zabrania się używania telefonu komórkowego,
urządzenia typu MP3, MP4, aparatu fotograficznego, kamery, dyktafonu, wysyłania SMS,
rozmów, nagrywania, robienia zdjęć, o ile nie są to czynności wskazane przez nauczyciela do
celów dydaktycznych.
Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia lub całkowitego wyciszenia telefonu
komórkowego na czas pobytu w szkole.
§2
Szkoła umożliwia uczniom i rodzicom kontakt telefoniczny w każdym przypadku
wymagającym takiej konieczności poprzez:
a) Udostępnienie
uczniowi
telefonu
stacjonarnego
znajdującego
się
w sekretariacie szkoły,
b) Poinformowanie rodziców o możliwości kontaktu telefonicznego z uczniem przez
sekretariat szkoły – nr 32 235 27 39 i umożliwienie im tego kontaktu poprzez
przywołanie do telefonu ucznia, gdy zaistnieje ważna i pilna potrzeba, albo
przekazanie informacji uczniowi.
§3
1. W przypadku stwierdzenia po raz pierwszy naruszenia przez ucznia zasad określonych
w §1, zostaje on o nich pouczony przez wychowawcę oraz poinformowany
o grożących mu konsekwencjach naruszania prawa wewnątrzszkolnego.
2. W przypadku kolejnego naruszenia zasad – wychowawca informuje rodziców ucznia
o nieprzestrzeganiu regulaminu i wynikających z tego faktu konsekwencjach
zawartych w pkt 3.
3. Po wyczerpaniu możliwości określonych w pkt 1 i 2 , w przypadku gdy uczeń nadal
nie stosujecie do ustalonych zasad, szkoła zastrzega sobie prawo do przejęcia
w depozyt telefonu /lub innego urządzenia elektronicznego/ i zwrotu rodzicom ucznia
do rąk własnych wg toku postępowania opisanego w „Procedurze przejęcia telefonu
od ucznia”
§4
„Procedura przejęcia telefonu od ucznia”
1. Uczeń wyłącza telefon i wyjmuje
u ucznia)
2. Uczeń przekazuje telefon nauczycielowi.
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3. Nauczyciel przekazuje telefon dyrektorowi. Telefon zapakowany zostanie w kopertę
i opisany (nazwa, model, właściciel, data godzina)
4. Pakunek z telefonem zostanie umieszczony w szafie pancernej.
Na okoliczność przejęcia telefonu w depozyt sporządza się protokół
w 2 egzemplarzach – dla ucznia i dyrektora, podpisany przez obydwie
strony. Protokół zawiera: nazwisko i imię ucznia, klasę, rodzaj sprzętu,
datę przyjęcia w depozyt oraz podpis ucznia i osoby przyjmującej depozyt.
5. Osobą uprawnioną do odebrania depozytu są rodzice lub prawny opiekun
ucznia.
§5
W sytuacji, kiedy uczeń odmówi przekazania telefonu w depozyt, należy niezwłocznie
powiadomić jego rodziców lub opiekunów. Zachowanie takie należy omówić na
najbliższej Radzie Pedagogicznej z wnioskiem o ukaranie ucznia zgodnie z systemem kar
opisanym w statucie szkoły.
§6
Nauczyciele podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, pełnienia dyżurów
oraz wykonywania innych czynności zawodowych nie mogą używać telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać proces
lekcyjny, sprawowaną opiekę nad uczniami lub zaburzyć przebieg wykonywanych
czynności.
Urządzenia, o których mowa powinny być wyłączone lub mieć wyciszony dźwięk.
Od zasad tych można odstąpić tylko w szczególnych przypadkach, dotyczących sytuacji
zaistniałych podczas wykonywania obowiązków zawodowych uznanych za pilne i ważne.
§7
1. Dopuszcza się dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i klas oraz
projektów edukacyjnych poprzez sporządzanie dokumentacji fotograficznej
i filmowej.
2. Rejestracja obrazu i dźwięku podczas imprez i uroczystości ogólnoszkolnych możliwa
jest za zgodą dyrektora szkoły.
3. Rejestracja obrazu i dźwięku podczas imprez i uroczystości klasowych możliwa jest
za zgodą wychowawcy klasy.
§8
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie telefonów komórkowych
lub innego sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk.
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§9
Zobowiązuję wychowawców klas i nauczycieli do zapoznawania z ustaleniami niniejszego
zarządzenia uczniów i rodziców oraz konsekwentnego przestrzegania jego zapisów.
Postanowienia regulaminu uzgodniono z:
Radą Rodziców na posiedzeniu w dniu
23.04.2014 r.
Samorządem Uczniowskim na zebraniu w dniu 07.05.2014 r.
Radą Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu
03.04.2014 r.
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