Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr
Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz.U. z 2007r Nr 35, poz. 221 i 222)
2. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
Poprzez urządzenie elektroniczne rozumie się: telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki, gry
elektroniczne, dyktafony, aparaty cyfrowe itp.
Procedura
1. Lekcja jest jednostką dydaktyczną, w czasie której uczeń zdobywa nową wiedzę i
umiejętności. Lekcja odbywa się według scenariusza zgodnego z programem
nauczania i zaplanowanego przez nauczyciela. O ewentualnym użyciu urządzeń
elektronicznych (kalkulatory, odtwarzacze muzyki, telefony komórkowe, tablety etc.)
służących do realizacji danej jednostki dydaktycznej, decyduje nauczyciel.
2. Używanie przez ucznia urządzeń elektronicznych wymienionych w definicji bez
zgody nauczyciela, uważa się za zakłócanie toku lekcji.
3. Używanie urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jest dozwolone poza jednostką
lekcyjną.

Uczeń

zobowiązany

jest

do

całkowitego

wyłączenia

urządzeń

elektronicznych z chwilą wejścia na salę lekcyjną.
4. Szkoła ani nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez uczniów
urządzenia elektroniczne, które uległy zniszczeniu lub kradzieży – w szkole i poza
szkołą (wycieczki, wyjścia do kina itp.)
5. Jeżeli uczeń zakłóca tok lekcji poprzez używanie urządzeń elektronicznych,
nauczyciel upomina ucznia.
6. W przypadku, gdy uczeń nadal nie stosuje się do zaleceń nauczyciela, nauczyciel po
lekcji zawiadamia wychowawcę klasy, który przekazuje informację rodzicom/
opiekunom ucznia, wpisując uwagę do dziennika.

7. W przypadku notorycznego łamania wyżej wymienionych zasad stosuje się
następującą gradację kar:
- upomnienie wychowawcy – za 3 wpisy do dziennika
- rozmowa z rodzicami – 4 wpisy do dziennika
- nagana wychowawcy – 5 wpisów do dziennika
- nagana dyrektora szkoły – 6 wpisów do dziennika.
8. Zastosowanie nagany dyrektora skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden
stopień.
9.

W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność
nauczyciela, innego pracownika szkoły, koleżanki lub kolegi poprzez fotografowanie,
nagrywanie bez ich wiedzy i zgody, o zaistniałej sytuacji powiadamia się dyrektora
szkoły, który podejmuje dalsze kroki przewidziane statutem Zespołu Szkół Nr 1 im.
Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie i przepisami prawa.

