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REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

 I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY  

W DOBRZELOWIE 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) 

 

ZASADY: 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny 

na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

3. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (w tym słuchawek). Dotyczy to 

wszystkich funkcji jakie posiada sprzęt elektroniczny (np. dostęp do Internetu, gry, aplikacje) 

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu 

fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej (np. 

podczas imprez szkolnych, występów, konkursów itp.). Niedopuszczalne jest nagrywanie lub 

fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i 

społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych, szatniach, przebieralniach oraz korytarzach 

szkolnych. 

6. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego w wyjątkowych sytuacjach za 

wcześniejszą zgodą nauczyciela. Dotyczy to wykonania pilnego połączenia telefonicznego do 

rodzica lub opiekuna, wynikającego z bieżącej potrzeby. 

7. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego w 

bibliotece szkolnej. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w 

świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy  

8. Nieprzestrzeganie przez ucznia ustaleń objętych procedurą skutkuje: 

- za pierwszym razem upomnienie słowne 

- za drugim razem uwaga do dziennika lub zeszytu wychowawczego ucznia (w przypadku 3 uwag 

skutkuje to obniżeniem oceny z zachowania) 



 

Jeżeli uczeń nagminnie nie stosuje się do zasad ujętych w regulaminie, nauczyciel/wychowawca 

ma prawo zatrzymać i przechować urządzenie do czasu odebrania go przez rodziców ucznia.

 
REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.12.2017 r. 


