Zasady korzystania z telefonów komórkowych
w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku.
„ Bardziej byd niż mied ” J.P. II

I. Zasady przynoszenia i korzystania z telefonów komórkowych w szkole.
1. Nie przynosimy do szkoły telefonów, ani innych urządzeo elektronicznych.
2. Jeśli Rodzic zdecyduje, że dziecko musi wziąd ze sobą do szkoły telefon, uczeo ma obowiązek:
a) podpisad telefon imiennie, klasą,
b) do godz. 8 05 zostawid go w wyznaczonym miejscu w Sekretariacie Szkoły,
3. Telefony odbierane są przez uczniów po zakooczonych zajęciach (dydaktycznych i świetlicowych) tuż przed wyjściem
do domu.
4. Za wszelkie uszkodzenia urządzeo pozostawionych w sekretariacie, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
5. W nagłej sytuacji (np. choroba) uczeo ma prawo skorzystad z telefonu tylko i wyłącznie
w Sekretariacie Szkoły. Po zakooczonej rozmowie uczeo ma obowiązek oddad telefon.
6. Po dzwonku na pierwszą godzinę lekcyjną każdy nauczyciel lub pracownik Szkoły ma obowiązek odebrad uczniowi
telefon komórkowy i przekazad go wychowawcy klasy, traktując ten fakt jako niedostosowanie się do ustalonych
zasad.
7. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym i natychmiast informuje o tym Rodziców ucznia.
8. Sankcje w przypadku nieoddania telefonu przez ucznia:
 Po pierwszej konfiskacie telefon zostaje u wychowawcy klasy . Wychowawca wzywa na drugi dzieo Rodzica i
oddaje telefon Rodzicowi z podaniem informacji iż w przypadku powtórzenia sytuacji , nastąpi bezwzględny
zakaz noszenia telefonu do szkoły przez miesiąc ( obowiązuje wówczas sporządzenie notatki w Zeszycie Uwag
danej klasy, , zachowanie takie ma wpływ na ocenę z zachowania o 1 stopieo w dół ).
 Przy powtarzającej się konieczności konfiskaty telefonu może nastąpid zakaz noszenia telefonu komórkowego
do kooca roku szkolnego ( obowiązuje wówczas sporządzenie notatki w Zeszycie Uwag danej klasy , zachowanie
takie ma wpływ na ocenę z zachowania o co najmniej 1 stopieo w dół).
II. Inny sprzęt elektroniczny.
a) Uczniowie nie mogą przynosid do szkoły sprzętu elektronicznego i innych rzeczy wartościowych.
b) Za przyniesiony do szkoły sprzęt elektroniczny i inne rzeczy wartościowe szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności także za nie właściwe korzystanie ze sprzętu elektronicznego oraz za
powstałe szkody będące wynikiem niestosowania się przez ucznia do ustalonych zasad.
III. Zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas wycieczek i wyjazdów.
a) Jadad na wycieczkę, jeszcze przed wejściem do autokaru uczniowie oddają telefon Opiekunowi.
b) Telefon będzie udostępniany uczniom w wyznaczonej godzinie , zwykle po kolacji .
c) W uzasadnionych wypadkach opiekun może pozwolid na skorzystanie z telefonu w ciągu dnia - pod kontrolą
opiekuna.
d) Zabieranie na wycieczki innego sprzętu elektronicznego jest niewskazane, szkoła nie ponosi odpowiedzialności
za zniszczenia, niewłaściwe korzystanie ze sprzętu i skutki nie stosowanie się ucznia do ustalonych zasad.
9. Internet
a) Za skutki powstałe w szkole a wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu i innego sprzętu
elektronicznego w domu i w innych miejscach szkoła również nie może ponosid odpowiedzialności.

Kochani Rodzice
Bardzo prosimy o współpracę. Wspólnie nam powinno zależed na tym, żeby jak najlepiej przygotowad nasze dzieci do
świadomego i odpowiedzialnego korzystania z najnowszych dóbr nauki i techniki. Uczmy zatem nasze dzieci korzystad
z tych dóbr w zgodzie z przyjętymi zasadami i normami. Niech coraz bardziej świadomy i odpowiedzialny dostęp do
tych urządzeo, nie tylko sprawia uczniom radośd ale także i przede wszystkim niech pomoże kształtowad im
charaktery , siłę wolę i niech uczy stosowania właściwej hierarchii wartości w życiu.
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