Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych
i przedmiotów przynoszonych przez uczniów
do Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka
w Katowicach
I. Postanowienia dotyczące korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (wyznaczonym przez
ogrodzenie) i podczas wyjść:
1. Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie
czy kradzież sprzętu.
2. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych
i wyjść poza szkołę. Zakaz obejmuje również boisko szkolne i dotyczy wszystkich
funkcji jakie posiadają urządzenia.
3. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego
i innego sprzętu elektronicznego niezwłocznie po wejściu na teren szkoły (dotyczy
to również słuchawek).
4. Nie wolno filmować, nagrywać, fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły
bez ich zgody oraz uczniów bez wiedzy i zgody ich rodziców. Osoba nagrywana może
zgłosić sprawę na policję.
5. Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać oraz rozpowszechniać
przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
podczas zajęć edukacyjnych i przerw jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,
po uprzednim uzyskaniu zgody od nauczyciela.
7. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
8. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania
uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go w sekretariacie.
1) Telefon lub inne urządzenie musi być wyłączone przez ucznia przed zdeponowaniem
i podpisane. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go nauczyciel
w obecności ucznia. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.
2) Uczeń wpisywany jest na listę.
3) Jeżeli po raz pierwszy deponuje telefon lub inne urządzenie, to może odebrać je
po zakończonych lekcjach osobiście.
4) Jeżeli po raz kolejny deponuje telefon lub inne urządzenie, to odebrać je może tylko
rodzic ucznia lub jego prawny opiekun. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest
odebrać urządzenie w terminie 7 dni od jego zdeponowania. Uczniowi zostaje obniżona
ocena zachowania o 1 stopień w danym miesiącu. Łamanie ustalonych zasad może
również skutkować odebraniem przywileju.
5) Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem i powiadamia
rodziców/opiekunów prawnych
ucznia o konsekwencjach złamania regulaminu
przez ucznia.
6) W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel

lub wychowawca przekazuje informację Dyrektorowi Szkoły. Wychowawca udziela
uczniowi nagany, obniża ocenę zachowania o 2 stopnie w danym miesiącu i zawiadamia
o tym fakcie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.
II Postanowienia dotyczące korzystania przez uczniów z prywatnego sprzętu
sportowego na terenie szkoły:
1. Uczniowie przynoszą do szkoły sprzęt sportowy na własną odpowiedzialność.
2. W budynku szkolnym nie wolno używać deskorolek, hulajnóg, rolek, rowerów, piłek
itd.
3. Przed budynkiem szkoły znajdują się stojaki, do których należy przymocować sprzęt
sportowy taki jak rowery, hulajnogi.
4. Zabezpieczenie sprzętu sportowego pozostawionego na stojakach należy do ucznia
i jego rodziców.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.
III Postanowienia dotyczące korzystania przez uczniów z prywatnych przedmiotów
na terenie szkoły:
1. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi za wyjątkiem przyborów
wyznaczonych przez nauczycieli (zabezpieczone przybory muszą być przechowywane
w tornistrze lub szafce i mogą być użyte tylko na właściwej lekcji pod kontrolą
nauczyciela).
2. Uczniowie powinni ograniczyć do minimum przynoszenie zabawek do szkoły.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież.

