ZASADY PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW
I KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH,
W ZSO NR 14 W GLIWICACH
Podstawa prawna:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia
praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego

2. Statut ZSO nr 14 w Gliwicach.
1) Podczas pobytu w szkole i w trakcie zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz
używania telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela:
- przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon
komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny, w czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne
urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/torby), dotyczy to również słuchawek;
- nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów
bez ich wiedzy i zgody; Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji
niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie
treści obrażających inne osoby.
- nie wolno nagrywać oraz w inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela;
- obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz szatniach;
- obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz
ładowanie telefonu komórkowego na terenie szkoły;
- obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne,
a także egzaminy próbne;
- w świetlicy szkolnej również obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń
elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do
rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby. Należy poinformować
opiekuna o takiej potrzebie;
2) W szkole lub na zajęciach pozaszkolnych z opiekunem można korzystać z telefonu, aparatu,
dyktafonu i innego sprzętu elektronicznego oraz Internetu w sytuacjach:
- uczeń informuje nauczyciela, pedagoga lub pracownika sekretariatu o konieczności
wykonania lub odebrania połączenia;
- jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje;
- nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu
fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

3) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną
odpowiedzialność za sprzęt. Warunki korzystania ze sprzętu ustala się z opiekunem grupy
podczas wycieczki.
4) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze, aparaty i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. przynoszonego przez
uczniów.
5) Naruszenie zasad:
- Gdy uczeń narusza zasady używania telefonów komórkowych i innego sprzętu
elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, należy go nakłonić do wyłączenia
urządzenia i schowania do plecaka.
- Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu
elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, skutkuje odnotowaniem tego
zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w formie negatywnej uwagi i jest
uwzględniane przy ustalaniu semestralnej oceny zachowania ucznia.
- O naruszeniu procedury przez ucznia, wychowawca klasy informuje rodziców ucznia.
W przypadku powtarzającej się sytuacji, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który
wzywa do szkoły rodziców ucznia.
- Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być
traktowane, jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu.

