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REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

ORAZ INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
 

Podstawa prawna: § 16b ust.2 pkt. 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 

2001 nr 61 poz. 624) 

 

1. Zgodnie z § 36 ust. 3 statutu Szkoły Podstawowej we Włosienicy 
uczniów obowiązuje zakaz posiadania i używania na terenie szkoły 
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się ze sobą dzwoniąc 
z/do sekretariatu szkoły. 

3. W szczególnych przypadkach dyrektor może wydać zgodę 
na posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia elektronicznego na terenie szkoły. 

4. Rodzic zwraca się pisemnie do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody 
uzasadniając swoją prośbę oraz akceptując Regulamin korzystania 

z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego – wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Brak akceptacji regulaminu przez ucznia lub rodzica skutkuje brakiem 
zgody na posiadanie telefonu/urządzenia elektronicznego. 

6. Zgoda dyrektora szkoły dotyczy jedynie możliwości posiadania przez 
ucznia telefonu/urządzenia elektronicznego w szkole. 

7. Ucznia posiadającego zgodę dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 4. 
obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych lub innego 
urządzenia w godzinach zajęć szkolnych.  

8. W czasie zajęć szkolnych i przerw między zajęciami telefon 
ucznia/urządzenie elektroniczne powinny być całkowicie wyłączone 
i schowane. 

9. Uczeń posiadający zgodę dyrektora może włączyć telefon/urządzenie 
elektroniczne dopiero po skończonych zajęciach szkolnych. 

10. Rodzice ucznia mogą skontaktować się z dzieckiem w czasie zajęć 
szkolnych dzwoniąc wyłącznie do sekretariatu szkoły.  

11. Uczeń nie może używać telefonu do innych celów niż kontakt 
z rodzicami.  
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12. Niedopuszczalne jest fotografowanie oraz nagrywanie obrazu 
lub dźwięku za pomocą telefonu/urządzeń elektronicznych bez zgody 
osób trzecich.  

13. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu, nauczyciel 
ma prawo odebrać uczniowi telefon i przekazać go dyrektorowi szkoły.  

14. Uczeń może odebrać komórkę od wychowawcy lub dyrektora szkoły 
w obecności rodzica. 

15. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wpisaniem uczniowi ujemnych 
punktów z zachowania na podstawie § 59 ust.4 pkt. 21 statutu szkoły. 

16. Kolejne złamanie regulaminu przez ucznia skutkuje cofnięciem zgody 
na posiadanie telefonu w szkole. 

17. Szkoła nie odpowiada za przynoszony przez ucznia telefon oraz inne 
urządzenia elektroniczne oraz  ich ewentualne zniszczenie, zagubienie 
bądź kradzież. 

18. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za telefon swojego dziecka 
i inny sprzęt elektroniczny. 

19. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych/urządzeń 
elektronicznych obowiązuje nauczycieli i innych pracowników szkoły 
podczas zajęć edukacyjnych, spotkań, narad i posiedzeń rady 
pedagogicznej. 

20. Niniejszy regulamin nie dotyczy używania telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych na potrzebę realizacji projektów 
edukacyjnych i innych działań dydaktyczno-wychowawczych 
prowadzonych pod kierunkiem wychowawcy lub nauczyciela 
przedmiotu.  

21. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych 
za zgodą i odpowiedzialnością rodziców. 

22. W czasie realizacji szkolnych projektów edukacyjnych, wycieczek 
i innych działań dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 
20 i 21, obowiązują zasady Netykiety i  Kodeksu TIK. 

 

 

 

 

 


