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REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 101 

 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁODZI 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

 

 Uchwała z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  

 

 

ZASADY:  

 

1.  Podczas pobytu w szkole obowiązuje uczniów całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektro-

nicznego.  

 

2.  Niezwłocznie po wejściu na teren szkoły uczeń ma obowiązek 

wyłączyć i schować aparat telefoniczny do tornistra. 

 

3.  Włączenie i użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas 

zajęć edukacyjnych oraz przerw śródlekcyjnych możliwe jest 

wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu 

zgody nauczyciela. 

 

4. Uczeń ma prawo korzystania z telefonu komórkowego podczas 

wycieczek szkolnych zgodnie z zasadami ustalonymi przez kie-

rownika wycieczki. 

 
5. Telefon komórkowy służy wyłącznie do rozmów. Nagrywanie 

dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektro-

nicznych jest niedopuszczalne. 
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6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie 

czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów na teren 

szkoły.  

 

7. Za zgodą nauczyciela dopuszcza się korzystanie z tabletu lub 

innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych 

tylko w celach edukacyjnych. 

 

8. Naruszenie powyższych zasad skutkuje zdeponowaniem apara-

tu telefonicznego w sekretariacie szkoły. Uczeń, na polecenie 

nauczyciela, ma obowiązek samodzielnie wyłączyć telefon i za-

nieść go do sekretariatu do depozytu. W przypadku odmowy 

wykonania polecenia uczeń w obecności nauczyciela udaje się 

do sekretariatu w celu zdeponowania telefonu. 

 

9. Zdeponowany w sekretariacie szkoły telefon komórkowy może 

odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun ucznia. 

 

10. Wychowawca klasy, zgodnie ze Statutem Szkoły, decyduje 

o formie ukarania ucznia, który naruszył obowiązujące w szko-

le zasady korzystania z telefonów komórkowych. 

 

11. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje 

2  tygodniowym zakazem przynoszenia telefonu komórkowego 

i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły. Jeżeli uczeń 

nie zastosuje się do zakazu, nauczyciel wzywa rodziców. 

 

12. Jeśli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemo-

cy, wychowawca klasy, pedagog lub dyrektor/wicedyrektor 

wzywa rodziców, a jeśli to konieczne – powiadamia odpowied-

nie organy lub służby. 

 

13. W uzasadnionych przypadkach szkoła zapewnia rodzicom 

i uczniom możliwość wzajemnego kontaktu przez sekretariat 

szkoły. 
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14.  Traci moc regulamin z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2019 r. 
 

 

 

 

 

 Dyrektor szkoły 

  mgr Sława Wolska 


