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REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO STO 

W POZNANIU 

 

 

Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

 

§ 1 

Uczeń 

 

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

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2. Szkoła zarówno na swoim terenie jak i poza nim, nie ponosi odpowiedzialności 

za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie 

lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy Dyrektorowi Szkoły 

lub jego Zastępcy, a także odpowiednim organom policji. 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, o ile wyrazi na to zgodę kierownik 

wycieczki, który określa zasady korzystania z wyżej wymienionych urządzeń. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie 

lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, a także przed i po skończonych 

zajęciach. Zakaz obowiązuje także w toaletach szkolnych, szatniach, w bibliotece i innych 

pomieszczeniach. 

5. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon 

komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny do plecaka/torby, dotyczy to również  

wszystkich rodzajów słuchawek. 

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez  

sekretariat szkoły, a w przypadku dziecka korzystającego ze świetlicy poprzez 

wychowawców świetlicy.  

7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może dzwonić do rodziców/opiekunów prawnych 

z telefonu dostępnego w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej. 

8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

lekcje. 

9. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych 

urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 

i fotografowanej oraz nauczyciela. 

10. Zabronione jest ładowanie telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego 

na terenie szkoły bez zgody nauczyciela. 
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§ 2 

Zasady korzystania z telefonów przez nauczycieli 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon komórkowy podczas lekcji.  

2. Nauczyciela obowiązuje zakaz używania komórki na lekcji i podczas dyżurów pełnionych 

na korytarzach.  

3. Nauczyciel może odebrać telefon w czasie lekcji wyłącznie  w szczególnych przypadkach. 

4. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów 

komórkowych na lekcji jeśli mają one stanowić pomoc dydaktyczną.  

 

§ 3 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 

 

1. Nauczyciel udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole zasady 

korzystania z telefonów komórkowych.  

2. W przypadku nagminnego łamania przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu 

wychowawca udziela uczniowi nagany. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r. 

 

 


