
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZEZ UCZNIÓW  

Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców  Śląskich w Warszawie  

 

 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 20007 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz.222) 

 

1. Uczeń posiada telefon komórkowy na terenie szkoły tylko w uzasadnionych 

przypadkach, wyłącznie za zgodą i wiedzą rodziców/ prawnych opiekunów. Po 

wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon. 

2. Podczas pobytu na terenie szkoły nie wolno używać telefonu komórkowego oraz 

innych urządzeń elektronicznych. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność skontaktowania się w ważnej sprawie ucznia z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi lub rodziców/prawnych opiekunów z uczniem, istnieje 

możliwość skorzystania z telefonów dostępnych na terenie szkoły (sekretariat, gabinet 

wicedyrektora, pokój nauczycielski). Może skorzystać ze swojego telefonu 

w obecności pracownika szkoły i za jego pozwoleniem. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zgubienie, kradzież bądź 

uszkodzenie telefonu oraz innych urządzeń i nośników elektronicznych, 

przyniesionych przez ucznia do szkoły. 

5. Na terenie szkoły uczniom nie wolno nagrywać, wykonywać zdjęć, filmować za 

pomocą telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz jakichkolwiek 

innych urządzeń rejestrujących.  

6. Jeżeli podczas pobytu w szkole telefon ucznia jest włączony (dzwoni) lub uczeń 

z niego korzysta, nauczyciel ma prawo odebrać telefon. Uczeń dzwoni do rodziców, 

powiadamia ich o zajściu, a następnie wyłącza telefon w obecności nauczyciela, który 

przekazuje go do sekretariatu szkoły.  

7. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia osobiście zgłaszają się do szkoły po odbiór 

telefonu. Dyrektor szkoły lub inna upoważniona osoba zapoznaje rodziców/prawnych 

opiekunów z sytuacją i informuje o konsekwencjach wynikających z naruszenia przez 

ucznia regulaminu (a przypadku nagrywania o konsekwencjach prawnych związanych 

z naruszeniem prywatności innych uczniów lub pracowników szkoły). Rodzice 

kwitują odbiór telefonu podpisem. 

8. Uczniowi, któremu trzykrotnie w ciągu roku szkolnego odebrano telefon w wyniku 

naruszenia regulaminu, zostaje obniżona o jeden stopień ocena semestralna/końcowo 

roczna z zachowania 

9. Dopuszcza się możliwość zabrania telefonu komórkowego na wycieczki szkolne za 

zgodą wychowawcy i rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

Sposób korzystania z telefonu podczas wycieczek szkolnych ustala wychowawca. 

10. Z ebooków uczeń może korzystać w czytelni szkolnej za zgodą nauczyciela. 

 


