Załącznik do Zarządzenia 23/2015/2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu
z dnia 10 maja 2016 r.

Regulamin
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
rejestrujących dźwięk i obraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195), Rozporządzenie 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. VII § 41 Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu

§1
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 i umożliwienie im tego kontaktu poprzez przywołanie do telefonu ucznia,
gdy zaistnieje ważna i pilna potrzeba, albo przekazanie informacji uczniowi.
§2
Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, tablety lub inny sprzęt elektroniczny
tylko za zgodą rodziców i na własną odpowiedzialność. Zasady korzystania z tego typu
urządzeń na terenie szkoły określa niniejszy regulamin.
§3
1.

Używanie przez ucznia telefonu komórkowego, tabletu lub innego sprzętu

elektronicznego w czasie pobytu w szkole oraz odbywania zajęć dydaktycznych poza szkołą
jest dozwolone wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, lub gdy jest to przewidziane jako część
procesu dydaktycznego. W obu przypadkach wymagana jest zgoda nauczyciela.
2.

W czasie przerwy, w wyjątkowej sytuacji uczeń może skorzystać z prywatnego

telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela dyżurującego wyłącznie w sekretariacie szkoły
lub gabinecie pedagoga szkolnego.
§4
Uczniowi nie wolno w jakikolwiek sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
§5
1. W przypadku stwierdzenia po raz pierwszy naruszenia przez ucznia zasad określonych
w §3 i 4 niniejszego regulaminu, zostaje on o nich pouczony przez wychowawcę oraz
poinformowany o grożących mu konsekwencjach naruszania prawa wewnątrzszkolnego.

2. W przypadku kolejnego naruszenia zasad przez ucznia – wychowawca informuje jego
rodziców o nieprzestrzeganiu regulaminu i wynikających z tego faktu konsekwencjach.
3. Nagminne łamanie regulaminu przez ucznia skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.
§6
Nauczyciele podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, pełnienia dyżurów oraz
wykonywania innych czynności zawodowych nie mogą używać telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń elektronicznych w celach prywatnych. W tym czasie telefony powinny
być wyciszone.
§7
1. Dopuszcza się dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i klas poprzez
sporządzanie dokumentacji fotograficznej i filmowej.
2. 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.

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną (Uchwała nr 48/2015/2016)
oraz Radę Rodziców (Uchwała nr 6/2015/2016)

