
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

 

Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, tym samym 

wystrzegać się wszelkich szkodliwych i niebezpiecznych sytuacji. W celu wyeliminowania 

niepożądanych zachowań, poprawy relacji interpersonalnych z rówieśnikami, zachęcenia do 

większej aktywności intelektualnej i fizycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa podczas zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych/przerw międzylekcyjnych postanawia się co następuje: 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe na własną odpowiedzialność, za 

zgodą rodziców. 

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

3. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym, uczeń ma 

obowiązek zwrócić się do nauczyciela/sekretarki szkolnej z prośbą o pozwolenie na 

skorzystanie z własnego telefonu komórkowego w sekretariacie szkoły.  

4. W czasie godzin lekcyjnych kontakt rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem jest możliwy 

poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń ma obowiązek wyłączyć i 

schować aparat telefoniczny do plecaka/torby. Telefonu nie można schować w kieszeń 

ubrania, nie może on być widoczny.  

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w toaletach oraz 

przebieralniach (szatniach) szkolnych. 

7. Na lekcji uczeń może użyć telefonu komórkowego, jako pomocy dydaktycznej, na prośbę 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

8. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

9. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy 

CD, głośników, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów, itp.) 

niż telefon komórkowy. 

10. Dopuszcza się możliwość posiadania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 

odpowiedzialność za sprzęt. Korzystanie z ww. urządzeń odbywa się za zgodą opiekunów. 

 

 

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 

1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu – korzystanie przez ucznia z telefonu 

komórkowego na terenie szkoły - uczeń otrzymuje wpis do zeszytu uwag.  

2. Trzykrotne otrzymanie powyższego wpisu skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o 

jedną ocenę.  

3. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad niniejszego Regulaminu, współżycia 

społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować 

skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich. 

 

 

 


