
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach

Podstawa prawna:   

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół  (Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 ); 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach

Regulamin:   

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

2. 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.

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować 
telefon komórkowy i sprzęt elektroniczny.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 
przynoszonego przez uczniów. 

5. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz 
używania telefonów komórkowych - aparaty powinny być wyłączone i schowane 
w tornistrach. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest skorzystanie z telefonu 
komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach 
lekcyjnych) tylko za zgodą nauczyciela. 

6. Niedopuszczalne jest nagrywanie i fotografowanie za pomocą telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich 
zgody.

7. W sytuacji kiedy uczeń mimo zakazu korzystania na zajęciach edukacyjnych z 
urządzeń wymienionych w punkcie 1 używa urządzeń elektronicznych, nauczyciel 
nakazuje uczniowi wyłączenie telefonu lub schowanie innego sprzętu elektronicznego 
do tornistra.

8. Jeżeli upomnienie nie poskutkuje to wówczas nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika 
elektronicznego, następnie informuje wychowawcę, który wzywa rodziców w celu 
przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej. Przypadek ten zostaje odnotowany przez 
nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w zakładce Kontakty z rodzicami.

9. Rodzice zostają zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach

(w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów i 
pracowników szkoły).



10. Nauczyciel wpisuje również uwagę do kart obserwacji ucznia, wpisanie takiej uwagi 
będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

11. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz drugi, uczeń ma zakaz przynoszenia 
telefonu do szkoły. 

12. O zabraniu komórek na zieloną szkołę decydują rodzice wraz z wychowawcą i 
ustalają sposób korzystania z niej. Rodzice zapoznają się z ustaleniami i podpisują, iż 
zgadzają się z ustalonymi zasadami.

13. Na wycieczce kilkudniowej uczeń posiadający komórkę korzysta z niej tylko w czasie 
wolnym (w zakwaterowanym ośrodku po kolacji). W czasie zwiedzania obiektów, 
pobytu na stołówce, telefony muszą być wyłączone. Uczeń zabiera komórkę na własną
odpowiedzialność. O jej posiadaniu decydują rodzice.

14. Na wycieczce jednodniowej uczeń korzysta z telefonu tylko w czasie wskazanym 
przez nauczyciela. Uczeń zabiera komórkę na własną odpowiedzialność. W czasie 
zwiedzania obiektów, pobytu na stołówce telefony muszą być wyłączone.

15. Z regulaminem zapoznają się rodzice na zebraniu ogólnym w miesiącu wrześniu i 
uczniowie potwierdzając ten fakt podpisem na liście.

16. Regulamin obowiązuje od 01.09.2015 r.


