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REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH i URZĄDZEŃ
MULTIMEDIALNYCH NA TERENIE SZKOŁY
1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły urządzenia multimedialne i telefony
(zwane dalej urządzeniami), tylko w przypadku złożenia przez rodziców/
opiekunów prawnych oświadczenia, będącego załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
2. Uczniowie posiadający urządzenia zobowiązani są̨ do ich wyłączenia przed
rozpoczęciem zajęć tj. do godziny 8.30, włączyć je mogą̨ po ostatnich
zajęciach obligatoryjnych tj. po godzinie 15.10.
3. W razie konieczności skontaktowania się̨ z rodzicami czy omówienia ważnej
sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się̨ do nauczyciela z prośbą o
pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego
znajdującego się̨ w sekretariacie szkoły.
4. Urządzenie jest własnością̨ ucznia, lecz w przypadku łamania przez niego
regulaminu, będzie musiał zdeponować je w sekretariacie szkoły.
Jednorazowe złamanie regulaminu skutkuje zdeponowaniem urządzenia w
sekretariacie szkoły do końca zajęć obligatoryjnych; odebrać je może uczeń
po ich zakończeniu. Jeżeli łamanie regulaminu powtórzy się, urządzenie
zdeponowane w sekretariacie szkoły mogą̨ odebrać jedynie rodzice lub
opiekunowie ucznia.
5. Osoba, która będzie używała urządzenia do wykonywania zdjęć czy
nagrywania rozmów bez zgody osób nagrywanych czy fotografowanych,
będzie miała zakaz przynoszenia do szkoły urządzeń multimedialnych.
6. Uczeń deponujący urządzenie w sekretariacie szkoły ma obowiązek przy
pracowniku szkoły wyłączyć je.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu
używania urządzeń
multimedialnych

Oświadczenie

w sprawie korzystania na terenie szkoły
z urządzeń multimedialnych przyniesionych z domu

Ja, niżej podpisany będąc rodzicem/ opiekunem prawnym ucznia
…………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że wyrażam zgodę na użytkowanie przez moje dziecko
prywatnych urządzeń multimedialnych, na terenie Modern Academy, przed
i po zajęciach obowiązkowych, tj. przed godziną 8.30 i po godzinie 15.10.
Jednocześnie oświadczam, iż:
- użytkowane urządzenia z dostępem do Internetu, posiadają kontrolę
rodzicielską,
- zainstalowane programy / aplikacje / gry są dostosowane do wieku
mojego dziecka i nie zawierają elementów przemocy / agresji /
wulgaryzmów,
- w przypadku zrobienia zdjęć innym osobom przez mojej dziecko i
upublicznienia ich, ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie dóbr osobistych tych osób.

Toruń, dn. ………………………………….

…………………………………

