Uchwała Rady Nauczycieli Społecznego Gimnazjum „Dwójka” Nr 45 STO
im. P. Jasienicy
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SZKOŁY
(dotyczy używania urządzeń elektronicznych, telefonów, laptopów w gimnazjum na
ulicy Solec)
Szanowni Uczniowie! W trosce o Was podjęliśmy decyzję, że nie będziecie w niej mogli – z
nielicznymi wyjątkami - używać telefonów, laptopów i podobnego sprzętu elektronicznego.
Dokładne zasady są omówione poniżej. Tak stanowi szkolne prawo.
1. telefony komórkowe – to jest każde urządzenie elektroniczne, służące do rozmawiania,
niezależnie od innych pełnionych funkcji
a) mają być wyłączone i schowane przez cały czas obecności ucznia w szkole
b) uczeń ma prawo użyć na lekcji telefonu tylko za zgodą nauczyciela i tylko do celów lekcyjnych
c) jeśli użyje go w czasie obecności w szkole bez zgody nauczyciela lub Dyrekcji – dowolny
nauczyciel ma prawo odebrać mu telefon
d) nauczyciel przekazuje taki telefon do sekretariatu, wtedy uruchamiana jest procedura 1:
 dyrektor (lub upoważniona przez niego osoba) przeprowadza z uczniem
rozmowę wyjaśniającą
 uczeń informuje rodzica o zdarzeniu i o tym, że odzyskanie telefonu może
nastąpić dopiero po rozmowie rodzica z dyrektorem
 dyrektor (lub upoważniona przez niego osoba) odbywa rozmowę
telefoniczną z rodzicem ucznia (o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach),
następnie rodzic decyduje, kiedy powinien nastąpić zwrot telefonu
e) jeśli uczniowi telefon zostanie odebrany i przekazany do sekretariatu po raz drugi w ciągu roku
szkolnego, wtedy uruchamiana jest procedura 2:
 dyrektor (lub upoważniona przez niego osoba) przeprowadza z uczniem
rozmowę wyjaśniającą
 rodzic zgłasza się do dyrektora szkoły (lub upoważnionej przez niego osoby)
po odbiór telefonu, następnie zaś odbywają rozmowę na tematy wychowawcze
 uczeń bierze udział w części tej rozmowy, otrzymuje ostrzeżenie,
 na ucznia nałożona jest kara (za zgodą i wiedzą rodzica): 5 dni bez telefonu w
szkole (uczeń ma obowiązek przed lekcjami złożyć telefon w sekretariacie i
odebrać go po lekcjach, fakt ten potwierdza podpisem, telefon jest
przechowywany w szafie pancernej)
f) jeśli uczniowi telefon zostanie odebrany i przekazany do sekretariatu po raz trzeci w ciągu roku
szkolnego, wtedy uruchamiana jest procedura 3:

dyrektor (lub upoważniona przez niego osoba) przeprowadza z uczniem
rozmowę wyjaśniającą

rodzic zgłasza się do dyrektora szkoły (lub upoważnionej przez niego
osoby) po odbiór telefonu, następnie zaś odbywają rozmowę na tematy
wychowawcze

uczeń bierze udział w części tej rozmowy, podpisuje kontrakt, w którym
zobowiązuje się do przestrzegania szkolnego prawa, w wypadku jego
nieprzestrzegania zaś ponosi konsekwencje opisane w kontrakcie

na ucznia nałożona jest kara (za zgodą i wiedzą rodzica): 10 dni bez
telefonu w szkole (uczeń ma obowiązek przed lekcjami złożyć telefon w
sekretariacie i odebrać go po lekcjach, fakt ten potwierdza podpisem, telefon jest

przechowywany w szafie pancernej)
g) uczeń, który nie dotrzyma postanowień kontraktu zostaje postawiony przed komisją
dyscyplinarną – za uporczywe łamanie szkolnego prawa.
2. laptopy, tablety, inne urządzenia elektroniczne
a) uczeń ma prawo używać ich w szkole za zgodą nauczyciela i wyłącznie do celów lekcyjnych
b) jeśli użyje ich bez zgody lub do innych celów, nauczyciel ma prawo zabronić mu ich używania na
jego lekcjach
c) jeśli uczeń nie dostosuje się do poleceń nauczyciela, ma on prawo odebrać mu urządzenie i
przekazać je do sekretariatu, co automatycznie powoduje uruchomienie procedur tj. w pkcie 1. 3.
Niniejszy dokument zostaje włączony do Regulaminu Szkoły.
Warszawa, 28.08.2015

