Regulamin
korzystania z telefonów komórkowych
w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Polskich Noblistów w Kwidzynie
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia
27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) oraz Statut Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich
Noblistów w Kwidzynie.
Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w poniższym regulaminie:
1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych. Wyjątek stanowi używanie sprzętu w celach dydaktycznych, za zgodą
nauczyciela.
2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i odłożyć w wyznaczone miejsce.
3. W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych uczeń podczas zajęć może skorzystać z telefonu komórkowego
pod warunkiem, iż zgłosi taką potrzebę przed rozpoczęciem zajęć, a nauczyciel wyrazi na to zgodę.
4. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany tylko zgodnie
z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi.
5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej
i fotografowanej.
6. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi
normami etycznymi i społecznymi, a także rozpowszechnianie i publikowanie treści obrażających inne osoby
oraz naruszających ich prywatność.
7. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie elektroniczne na własną odpowiedzialność.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych, przynoszonych przez uczniów na teren szkoły.
9. Za naruszenie powyższych zasad stosuje się wobec ucznia kary przewidziane w Statucie Szkoły.
10. W przypadku powzięcia informacji o stosowaniu cyberprzemocy szkoła jest zobligowana do przekazania
sprawy rodzicom i właściwym organom.
11. Dopuszczenie się aktu cyberprzemocy, po wnikliwym rozpoznaniu sprawy przez Radę Pedagogiczną,
skutkuje pisemną naganą dyrektora szkoły, co jest jednoznaczne z wystawieniem nieodpowiedniej lub
nagannej śródrocznej / rocznej oceny zachowania.

