REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

1. Uczniowie przynoszą do Szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny na odpowiedzialność rodziców, i za ich zgodą.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież ww. sprzętu,
o którym jest mowa w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, przynoszonego przez uczniów.
3. Podczas zajęć edukacyjnych, w czasie przerw – z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 7
niniejszego Regulaminu, w zajęć opiekuńczych w świetlicy oraz w bibliotece szkolnej,
obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów
elektronicznych a urządzenia powinny być wyłączone i schowane do plecaka / torby.
Dotyczy to również słuchawek.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz w pomieszczeniach szatni.
5. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed
lekcją.
6. Dopuszcza się możliwość korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych:
a) na zajęciach edukacyjnych na wyraźne polecenie nauczyciela, w sytuacji –
uzasadnionej dydaktycznie lub / i organizacyjnie – potrzeby skorzystania z zasobów
internetowych lub korzystania z programów wykorzystujących możliwości
technologiczne telefonów komórkowych – np. Kahoot.
b) podczas wyjść oraz wycieczek za zgodą rodziców i w porozumieniu z nauczycielem,
zgodnie z Regulaminem organizacji krajoznawstwa i turystyki w Szkole Podstawowej
nr 50 we Wrocławiu.
7. Dopuszcza się możliwość korzystania przez uczniów z telefonu komórkowego podczas tzw.
przerw obiadowych z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych.
8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń
elektronicznych na terenie Szkoły jest zabronione, z wyjątkiem prac klasowych,
sprawdzianów lub innych materiałów dydaktyczno – informacyjnych.
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9. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest ładowanie telefonów komórkowych na
terenie Szkoły.
10. W sytuacji, w której uczeń nie będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu, zostaną
wyciągnięte wobec niego konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.

dr Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły
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