
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 
I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 12  

Podstawa prawna: 

Art. 68.1 z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 59) - art. 99. 

1. Uczniowie mają prawo przynieść 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: w budynku i na jej terenie (boisko, plac zabaw, wybieg, 

teren przed głównym wejściem) w czasie zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity 

zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone 

i schowane w plecaku). Zakaz dotyczy również przerw śródlekcyjnych, pobytu 

w świetlicy, jadalni i wszystkich innych pomieszczeń szkolnych, 

przed i po zajęciach lekcyjnych. 

4. W drodze do kina, muzeum, dokościoła na rekolekcje oraz w czasie przejścia 

do obiektów sportowych uczniowie mają wyłączone i schowane urządzenia. 

5. Uczeń ma prawo skorzystać z telefonu komórkowego w szkole w przypadku potrzeby 

pilnego kontaktu w celu porozumienia się w ważnych sprawach zdrowotnych 

lub rodzinnych i po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

6. Uczeń ma prawo korzystać w szkole z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na zajęciach w szczególnych przypadkach: 

 w celach edukacyjnych po uprzednim otrzymaniu zgody nauczyciela, 

 w sytuacjach szczególnych np. zagrożenia zdrowia lub życia, ostrzeżenie 

o grożącym niebezpieczeństwie, 

 innych sytuacjach, na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora 

Zespołu. 

7. Dopuszcza się możliwość korzystania za zgodą rodziców z telefonu komórkowego 

i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, po uprzednim 

ustaleniu warunków z wychowawcą /opiekunem grupy (zapis w regulaminie wycieczki). 

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt. 



Procedury nieprzestrzegania regulaminu: 

Nieprzestrzeganie ustaleń objętych regulaminem skutkuje: 

1. Upomnieniem słownym przez nauczyciela lub zwróceniem uwagi przez innego 

pracownika szkoły. 

2. Odłożeniem telefonu przez ucznia na polecenie n-la w trakcie zajęć edukacyjnych 

we wskazane przez n-la widoczne miejsce w klasie i oddaniem aparatu uczniowi 

bezpośrednio po lekcji. 

3. Powiadomieniem wychowawcy klasy o zaistniałej sytuacji. 

4. Wpisaniem uwagi do dziennika przez wychowawcę lub prowadzącego zajęcia 

nauczyciela. 

5. Rozmową wychowawcy z rodzicami w obecności ucznia. 

6. Zastosowaniem kar statutowych (§81 punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.7) 

7. Obniżeniem oceny z zachowania przy częstym łamaniu zasad regulaminu. 


