Zarządzenie dyrektora szkoły nr 20 z dnia 19.11.2018 r.
1. Zabraniam korzystania z telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, dyktafonów
i innych urządzeń elektronicznych służących do porozumiewania się, rejestrowania obrazu i dźwięku na
terenie całej szkoły (budynki dydaktyczne, sale sportowe, biblioteka, stołówka, szatnie kryta pływalnia,
trakt pieszy, boiska i tereny zewnętrzne) przez wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 11
im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze w czasie trwania zajęć dydaktycznych.
2. Zakaz dotyczy prowadzenia rozmów, odsłuchiwania poczty głosowej, przeglądania różnego typu
wiadomości, wykonywania zdjęć i nagrań, korzystania z Internetu i programów znajdujących się
w pamięci tych urządzeń.
3. Chwilowe włączenie telefonu jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela i w jego obecności.
4. Każdy uczeń ma prawo włączyć telefon i korzystać z niego dopiero po zakończeniu programowych
lekcji i wyjściu z budynku szkolnego.
5. W przypadku konieczności skontaktowania się ucznia z rodzicami, rodzeństwem, czy też innymi
osobami sprawującymi opiekę nad uczniem zezwalam na bezpłatne korzystanie z telefonu szkolnego
znajdującego się w sekretariacie szkoły. Stan konieczności określa nauczyciel wychowawca, nauczyciel
dyżurujący, nauczyciel aktualnie przebywający na lekcji z uczniem, pedagog szkolny, dyrektor
i wicedyrektorzy szkoły lub inny pracownik szkoły.
6. Każdy rodzic i opiekun dziecka ma prawo poprosić dziecko do telefonu szkolnego znajdującego się
w sekretariacie w ważnej sprawie, dzwoniąc na numer 75 75 312 96 (budynek A ul. Moniuszki 9),
bądź 75 75 423 38 (budynek B ul. Karłowicza 33).
7. Przypadki
łamania
zakazu
będą
skutkowały zatrzymywaniem urządzeń
(telefonów)
i powiadamianiem rodziców. Zatrzymane telefony będą wyłączane i przetrzymywane
w zaklejonych kopertach w sekretariacie szkoły do czasu ich odbioru przez rodziców.
O każdym takim przypadku będą informowani rodzice lub opiekunowie ucznia.
8. Zatrzymanie telefonu będzie traktowane jako łamanie regulaminu szkolnego i skutkowało będzie
obniżeniem oceny zachowania.
9. Wszelkie próby fotografowania, filmowania, nagrywania treści rozmów, wypowiedzi, zachowań na
lekcji i w każdej innej okoliczności są surowo zabronione na terenie szkoły (wewnątrz i na zewnątrz
budynku). W zależności od stopnia przekroczenia zakazu czyny te mogą być zgłaszane policji.
10. Wykorzystywanie i upublicznianie jakichkolwiek zdjęć, nagrań wideo i fonicznych bez zgody osoby
filmowanej, fotografowanej lub nagrywanej jest przestępstwem, za które grożą wysokie kary, nie tylko
szkolne.
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Uzasadnienie
Postęp myśli technicznej i powszechny dostęp do urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk stał się powodem
wielu czynów zabronionych przez dzieci i młodzież na terenie naszej szkoły.
W ostatnich 2 latach odnotowaliśmy kilka przypadków zuchwałego wykorzystania kamer
i dyktafonów bez zgody zainteresowanych. Filmiki i zdjęcia wyśmiewające inne dzieci trafiały do sieci,
były publikowane w portalach społecznościowych wyrządzając krzywdę osobom nagranym. Cyberprzemoc
wszechobecna w życiu osób dorosłych nie może być w żaden sposób tolerowana w szkołach.
Rada Pedagogiczna SP nr 11 potwierdziła doniosłość w/w problemu i konieczność jego uregulowania
prawem szkolnym.

