Zasady korzystania z telefonów komórkowych w Zespole Szkół nr 11
im. Władysława Grabskiego w Warszawie.
I. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie czy zagubienie sprzętu.
II. Uczeń ma prawo do korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada
aparat telefoniczny. Zakaz stosuje się również podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
organizowanych przez szkołę.
2.

Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu
elektronicznego (włącznie ze słuchawkami) przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych.
Ten obowiązek dotyczy również sali gimnastycznej i biblioteki szkolnej.

3. Uczeń nie ma prawa filmować i fotografować innych uczniów, nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły, a także rozpowszechniać wizerunku bez ich wiedzy i zgody.
4. Uczeń nie ma prawa nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć
edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu
zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6.

Dopuszcza się możliwość wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych telefonu komórkowego
lub innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej na wyraźne polecenie nauczyciela.

III. Uczeń nie może doładowywać telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego na terenie
szkoły. W wyjątkowej sytuacji nauczyciel może wyrazić zgodę na doładowanie telefonu.
IV. Naruszenie powyższych zasad przez ucznia może skutkować:
1. Upomnieniem wychowawcy odnotowanym w uwagach bez dalszych konsekwencji, jeśli
naruszenie było incydentalne.
2. Osobistym zdeponowaniem urządzenia w Sekretariacie szkoły do końca zajęć w danym dniu, na
polecenie nauczyciela. Telefon przechowywany jest w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w
sejfie szkolnym. O zaistniałej sytuacji powiadomieni zostają rodzice, natomiast uczeń ma prawo
odebrać aparat telefoniczny po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
3. Naganą dyrektora, jeśli uczeń kilkakrotnie złamał zasady, po uprzednim poinformowaniu
rodziców/opiekunów.
4. Obniżoną oceną zachowania, po uprzednim poinformowaniu rodziców/opiekunów.
Podstawa prawna: Ustawa - Prawo Oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996) – art. 99 pkt 4.

