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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ 
INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 

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

własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.   

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

przynoszonego przez uczniów.  

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 

odpowiedzialność za sprzęt .  

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i 

schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek. 

5. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed lekcją.   

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 oraz wychowawców klasy.  

7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego 

jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.   

8. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw 

śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami, na zajęciach świetlicowych, w bibliotece tylko 

za zgodą nauczyciela dyżurującego, nauczyciela świetlicy, bibliotekarza. 

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

elektronicznych jest niedopuszczalne.  

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.  

11. Ładowanie telefonów i innych urządzeń na terenie szkoły jest dozwolone w szczególnych 

przypadkach za zgodą nauczyciela. 
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Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 

1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu nauczyciel może odebrać urządzenie uczniowi 

i zdeponować je w sekretariacie. Odbiór sprzętu możliwy tylko przez rodziców. 

2. Każde naruszenie regulaminu przez ucznia w zależności od stopnia przewinienia zostaje 

odnotowane w dzienniku w postaci uwagi nauczyciela, nagany Wychowawcy lub nagany 

Dyrektora. 
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