Regulamin korzystania przez uczniów
z telefonów komórkowych
oraz przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych i rejestrujących
w Milanowskiej Prywatnej Szkole Podstawowej
Założenie nadrzędne:
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, opiekę (również emocjonalną), a w razie potrzeby
umożliwia i ułatwia kontakt telefoniczny z rodzicami (telefon w sekretariacie, w świetlicy, służbowy telefon w czasie szkolnych wyjazdów). Każdy ma prawo do ochrony jego wizerunku.
Cele wprowadzenia zasad:
a. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa - uzasadnienie: przenośne urządzenia telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe, to nie tylko urządzenia służące do komunikacji, często służą one również do propagowania niepożądanych treści, gier lub jako
narzędzia cyber-mobbingu i cyber-bullyingu; chronimy uczniów przed byciem sprawcą
i ofiarą takich działań.
b. kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności, radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych - uzasadnienie: uczymy dzieci poszukiwania niestandardowych rozwiązań, radzenia sobie z różnego typu emocjami; rzadko zdarza się, że telefon do rodziców
rozwiąże natychmiast zaistniały problem.
c. zapewnienie atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji, kształtowaniu umiejętności
społecznych - uzasadnienie: jedynie w świecie realnym, a nie wirtualnym jest możliwe
w pełni kształtowanie umiejętności społecznych; kształtujemy umiejętność szukania
pomocy i oparcia u rówieśników oraz szkolnych opiekunów; uczymy dzielenia się radościami i smutkami – przez co uczymy budowania i podtrzymywania relacji.
d. Ochrona wizerunku uczniów i nauczycieli (w tym rejestracji głosu i obrazu)
ZASADY:
W poniższych zasadach będzie używane słowo przenośne urządzenia telekomunikacyjne i
rejestrujące wliczając w to telefony komórkowe, smartfony, smartwatche, tablety, kamery,
aparaty fotograficzne, dyktafony
Uczeń klas I – III
a. Nie przynosi do szkoły ani na wyjazdy szkolne przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych i rejestrujących.
b. W wyjątkowym przypadku w odpowiedzi na prośbę rodziców, jeżeli uczeń samodzielnie wraca do domu, wychowawca lub dyrektor szkoły może udzielić jednorazowego
lub stałego zezwolenia na przynoszenie telefonu i korzystanie z niego na zasadach
określonych dla ucznia klas IV - VIII.
Uczeń klas IV – VIII
a. W czasie, gdy przebywa w szkole, przechowuje przenośne urządzenia telekomunikacyjne i rejestrujące w swojej zamykanej szafce na korytarzu lub w szatni. Może też mieć
wyłączony w swoim plecaku.
b. Nie rejestruje wizerunku i głosu innej osoby w szkole ani na wyjeździe szkolnym, chyba,
że jest to element lekcji pod opieką i za zgodą nauczyciela.
c. Na wycieczce szkolnej uczeń może korzystać z aparatu fotograficznego do robienia
zdjęć. Robienie zdjęć innym uczestnikom może odbywać się tylko za ich zgodą
d. W czasie przebywania w szkole lub uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez

szkołę poza jej budynkiem, może skorzystać z przenośnego urządzenia telekomunikacyjnego po uprzednim otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela lub pracownika sekretariatu.
e. W przypadku złamania przez ucznia powyższych zasad uczeń ponosi konsekwencję
w postaci uwagi przekazanej do rodziców. W przypadku powtarzającej się sytuacji
mogą być zastosowane inne konsekwencje.
f. Przestrzeganie szkolnych zasad jest brane pod uwagę przy ocenianiu zachowania
ucznia.
g. Dla potrzeb zajęć edukacyjnych, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem, można
przynieść i korzystać na zajęciach z przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych i rejestrujących na jasno określonych zasadach.

