Regulamin korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych* obowiązujący
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mielcu**.

*Ilekroć w regulaminie mowa o sprzęcie elektronicznym, należy przez to rozumieć: telefon
komórkowy, tablet, dyktafon, kamerkę przenośną, smartwatch i inne urządzenia służące
przetwarzaniu informacji w formie elektronicznej.
**Ilekroć w regulaminie mowa będzie o „szkole” należy przez to rozumieć Niepubliczną
Szkołę Podstawową w Mielcu
Podstawa prawna niniejszego regulaminu:
a) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół.
c) Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu.
I. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Mielcu.
1. Sprzęt elektroniczny uczniowie mogą przynosić do szkoły wyłącznie na własną
odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne zniszczenie, zgubienie czy kradzież urządzeń.
2. Podczas zajęć edukacyjnych, przerw śródlekcyjnych oraz czasu pracy świetlicy
uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych, z
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Sprzęt elektroniczny w szkole służy wyłącznie do kontaktu z rodzicami/opiekunami
prawnymi lub do celów edukacyjnych. W pozostałych przypadkach sprzęt pozostaje
wyciszony i schowany w plecaku ucznia lub w szafce szatniowej.
4. Korzystanie ze sprzętu elektronicznego dozwolone jest tylko i wyłącznie w za zgodą
nauczyciela.
5. Podczas wycieczek i innego rodzaju imprez szkolnych istnieje możliwość korzystania
ze sprzętów elektronicznych, ale tylko i wyłącznie w czasie gdy uczniowie pozostają

bezpośrednio pod okiem opiekunów wycieczki lub imprezy i za ich zgodą. Pełną
odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie
ucznia.
6. Opiekunowie
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o
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elektronicznego na czas gdy nie są w stanie kontrolować aktywności podopiecznych
np. w mediach społecznościowych, komunikatorach internetowych.
7. Opiekunowie wycieczki mają prawo odebrać uczniowi sprzęt elektroniczny na
określony przez siebie czas jeśli uznają, że używanie go przez ucznia łamie zasady
bezpieczeństwa i może naruszać dobro jego lub innych.
8. Niedopuszczalne jest rejestrowanie sytuacji obraźliwych, przykrych i kłopotliwych
dla innych lub też takich, które mogą naruszać dobra osobiste innych osób. Każde tego
typu zachowanie traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i wyciągane z niego
będą konsekwencje prawne.
9. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych jest możliwe
jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest
nagrywanie czy fotografowanie sytuacji sfingowanych (świadomie sfałszowanych,
upozorowanych) lub niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi
i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
10. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, zdjęć i nagrań
które mogą obrażać i/lub poniżać uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

II. Konsekwencje
1. Jeśli uczeń nie zastosuje się do zasad ujętych w powyższym regulaminie nauczyciel
jest zobowiązany do zabrania mu sprzętu i niezwłocznego przekazania go do depozytu
w gabinecie dyrektora lub w inne bezpieczne miejsce.
2. Sytuacja niestosowania się do regulaminu może mieć wpływ na ocenę z zachowania i
jest odnotowywana przez wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym.
3. W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania urządzenia elektronicznego, nauczyciel
lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela
uczniowi nagany, zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) i wzywa
ich do stawienia się w szkole.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia zgłaszają się po odbiór telefonu w ciągu
dwóch dni. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym
konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności innych osób).
5. Odzyskanie urządzenia jest potwierdzane podpisem przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
6. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz drugi, uczeń dostaje całkowity zakaz
przynoszenia telefonu do szkoły.
7. W przypadku kolejnego złamania zasad, uczniowi obniża się ocenę z zachowania o
jeden stopień. Każde następne wykroczenia powodują obniżenie oceny aż do
nagannej.
8. Wszelkie objawy permanentnego łamania Regulaminu w szkole mogą być traktowane
jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego lub
innych powołanych ustawą instytucji.
9. Wielokrotne powtarzanie się sytuacji łamania regulaminu traktowane będzie jako
notoryczne naruszanie obwiązujących norm i może skutkować skreśleniem z listy
uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu.

