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I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROPICY POL§KIEJ

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego żaa7 r. zmieńĄące
rozpotządzenie w sprawie ramowych stafutów publicznego przedszkola otaz publicznych szkół
( Dz. U. z2a07 r. Nr 35,poz.2żl iż22);

ż. Statut Szkofu Podstawowej w Ropicy Polskiej.

Procedura:

1. Uczniowie przynoszą do szko§ telefony komórkowę, odtwarzacze i inny sprzęt eleklroniczny na
własną cdpowiedzialnośó, za zgodą rodziców.

ż. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ztnszęzęnię, zagubienie czy lrl:adzięż sprzętu
prąmoszon ggo przęz uczniów.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z teiefonu komórkowego i irrnych lurządzef. elektronicznych
podczas wycieczek szkolnych zazgodąrodziców, którzy ponoszą pęłnąodpowiedzialność zasprzęt.

4. Uczęń ptzed rozpoczęciem zajęó ma obowiązek vłyłączyó telefon i schować go do
plecaka. Podczas pcbytu ,tv szkole i trwania zajęć edukacyjnych ołrowiązujc całkowiĘ zakaz
uĄrwania telefonów komórkowych (apara§ powinny być wyłączone i schowane). zakaz ten
doĘczy również zajęć pozalekcyjnych.

5. Dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonów komórkowych i innych vrądzefi elektronicznych
podczas ząęć nawyrńne polecenie nauczyciela.

6. Nię wolno filmować uczńów, nauczycieli i irrrrych pracowników szkoły bez ięh wiedzy i zgody.
Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody natczyciela prawńzącego. DoĘczy to nagrań
zatówna z telefonu , jaki innych vządzeń elektronicznych. Niedopuszczalnęjest również nagrywanie
lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie prryjętymi normarni eĘcznymi i społecznymi
or az pr ze syłanie tre śc i obr ażaj ący ch inne o soby.

7. Możiiwe jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas przęrw tylko za zgadąnauczyciela.

8. Naruszenie przęz ucznia zasad używania telęfonów komórkowych na terenie szkoły powoduje
zńranie urządzenia przez nauczyciela 17a czas zajęć lekcyjnych, a następnie ptzekazańe go do
depozytu u dyreklora szkoły - aparń zostaje wyłączony w obecności ucznia, Przypadek ten zostaje
odnotowany ptzęz wychowawcę klasy a uczeii. otrzymuje punktu ujemnie zgodnie z Punktowym
Systemem Oceniania Zachaw ańa.

9. Po odbiór telefonu zgłasząą się rodzice lub prawni opiekunowię uczńaw ciągu trzech óń. ZostĄą
oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych nmązanych
z naruszeniem prywatności ucmiów lub pracowników szkoły).



11. §r gdy s$uącja powtarza się po nz truĘci, {razeń ną zakaz prrynłszenia te,lęfonu do
szkoĘ.

12. Wsze}kię objawy permanentnego łarrani a msń wspóĘcia społecznego vr szkole arogą być
tratrdcrbafig jako przejaw demoralizacji i slq}tk§wac skierowąniem §Bła§y da §ądu Rodzinnego.
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