
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

IM.KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA  W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 

 

1. Zaleca się nieprzynoszenie przez uczniów do szkoły telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, 

laptopów, tabletów i in.) 

2. W pilnych sprawach uczniowie mogą bezpłatnie skontaktować się z rodzicami za pomocą 

szkolnego telefonu stacjonarnego.  

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zagubienie lub zniszczenie telefonu                    

lub innego sprzętu elektronicznego.  

4. Korzystanie z telefonów komórkowych dopuszczalne jest w szkole tylko na przerwach i po 

zajęciach lekcyjnych wyłącznie w celu skontaktowania się w pilnych sprawach z rodzicami               

lub prawnymi opiekunami.  

5. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na czas lekcji oraz schowania ich do tornistra.  

6. Kategorycznie zabrania się korzystania z telefonu, aparatów mp3, fotograficznych itp. 

podczas lekcji oraz wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez 

szkołę. 

7. Zabrania się  filmowania i fotografowania uczniów, pracowników szkoły  bez ich wiedzy                                          

i zgody. 

8. Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

9. Na terenie szkoły kategorycznie zabrania się grania na telefonach komórkowych, słuchania 

muzyki oraz korzystania z Internetu. 

10. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas 

przerw jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody 

nauczyciela. 

8. Zabrania się posiadania i rozpowszechniania treści niedozwolonych (np. wulgaryzmy, 

pornografia, treści nieetyczne i niemoralne, groźby) tj. zdjęć , SMS, tapet, filmów, MMS, 

dzwonków itp.  

9. Nauczyciel i inny pracownik szkoły ma prawo  zabrać  uczniowi sprzęt elektroniczny                        

( w tym telefon komórkowy), jeżeli był on używany niezgodnie z regulaminem.                      

W takiej sytuacji nauczyciel lub pracownik powiadamia niezwłocznie wychowawcę klasy, 

który po skontaktowaniu się z rodzicem ustala sposób  oddania  urządzenia elektronicznego, 

telefonu.  

10. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel  

lub wychowawca udziela uczniowi kary regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców 

(opiekunów prawnych).  Wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły.   

11. Za powtarzające się przypadki łamania powyższego regulaminu wobec ucznia zostaną 

zastosowane kary przewidziane w statucie.  

 

Rodzice mają możliwość poinformowania ucznia podczas lekcji o sprawach pilnych                             

i wyjątkowych przez sekretarza szkoły lub innego pracownika placówki pod numerami 

telefonu: ul. Żeromskiego 713166906 , ul. 1 Maja 713166518. 

 

Regulamin został znowelizowany  24.09.2015 r. 


