
 

Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka                   

w Konstantynowie Łódzkim 

PODSTAWA PRAWNA:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola                             
oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222),  

 Statut Szkoły przyjęty Uchwałą Nr 15/2013/2014 ze zm. 
1. Podczas  pobytu w szkole ( zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkole oraz poza jej 

terenem, zajęć pozalekcyjnych, przerw )  obowiązuje całkowity zakaz używania 
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

2. Telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne  po wejściu do szkoły muszą 
być wyłączone  i schowane. 

3. Uczeń ma prawo posiadać telefon komórkowy oraz użyć go w uzasadnionych 
przypadkach, po uzyskaniu zgody  wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły.  

4. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny                             
na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

5. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradzione, zgubione, uszkodzone                   
lub zniszczone aparaty komórkowe i inne  urządzenia elektroniczne.  

6. Nauczyciel nie przechowuje uczniowi w/w sprzętu w czasie zajęć. 
7. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powierzony dziecku sprzęt. 
8. Korzystanie z telefonu i pozostałych urządzeń elektronicznych w czasie wycieczek 

szkolnych określa regulamin wycieczek. 
9. W przypadku, gdy uczeń nie przestrzega regulaminu nauczyciel zatrzymuje aparat 

telefoniczny  lub inny sprzęt elektroniczny. 
10. Obowiązkiem ucznia, który złamał regulamin jest bezzwłoczne oddanie określonego 

sprzętu nauczycielowi. 
11. Telefon lub inne sprzęt elektroniczny zostaje wyłączony przez ucznia w obecności 

nauczyciela. Następnie wkładany jest do koperty na której znajdują się następujące 
dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, data zdarzenia, rodzaj urządzenia, podpis 
nauczyciela i ucznia. Zaklejona koperta jest przechowywana w depozycie szkoły -                     
w sekretariacie. 

12. Uczeń jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie rodziców, którzy   są zobowiązani          
do osobistego odebrania za pokwitowaniem aparatu telefonicznego lub innego sprzętu.                                         

13. Rodzice zostają zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach   
(w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów                    
i pracowników szkoły. 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu ma wpływ na ocenę z zachowania. 
15. Z regulaminem zapoznają się rodzice i uczniowie potwierdzając ten fakt podpisem                    

na liście. 
16. Regulamin obowiązuje od 26.02 2015 r. 



 


