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ZAŁĄCZNIK nr 8 do STATUTU 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEO 

ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAOSKIEGO  

IM. BŁ. LAURY VICUñA W BYDGOSZCZY  

 

Podstawa prawna 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r., zmieniające Rozporządzenie 

w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 221 i 

222)  

2) Statut Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjaoskiego. 

Procedura 

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

własną odpowiedzialnośd, za zgodą rodziców.  

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

przynoszonego przez uczniów.  

3. Dopuszcza się możliwośd korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeo elektronicznych 

podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialnośd za sprzęt.  

4. Podczas zajęd edukacyjnych, zajęd pozalekcyjnych oraz przerw obowiązuje całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (telefony i inne osobiste 

urządzenia  powinny byd wyłączone i schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek. 

5. Uczeo ma obowiązek wyłączyd telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny zaraz po wejściu 

do budynku szkoły.  

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeo za zgodą nauczyciela może skorzystad z telefonu komórkowego. 

W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat Szkoły oraz 

wychowawców klasy.  

7. Uczeo ma możliwośd używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako 

pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje. 

8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeo 

elektronicznych na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu jest niedopuszczalne i możliwe jedynie 

po uzyskaniu zgody osoby fotografowanej lub nagrywanej. Fotografowanie budynków szkoły, sal 

lekcyjnych i innych miejsc w szkole wymaga powiadomienia i pisemnej zgody Dyrektora szkoły.  

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeo 

elektronicznych w toaletach szkolnych oraz szatniach.  

10. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego w 

bibliotece szkolnej i stołówce.  

11. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeo elektronicznych w świetlicy szkolnej 

dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy (szczegółowe zasady określa regulamin świetlicy). 

Wyklucza się korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych w świetlicy 

cichej nauki. 

12. W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego i innych urządzeo elektronicznych niezgodnie 

z niniejszym regulaminem uczeo przy pierwszym naruszeniu regulaminu pouczony o konsekwencjach 

łamania regulaminu przez wychowawcę lub nauczyciela, który zauważył naruszenie regulaminu 
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korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych. Przy ponownym złamaniu 

regulaminu uczeo zostaje poproszony o wyłączenie telefonu oraz natychmiastowe i osobiste 

zdeponowanie telefonu u Dyrektora Szkoły. Po telefon uczeo zgłasza się po zakooczonych lekcjach. 

13. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje miesięcznym zakazem przynoszenia telefonu 

komórkowego i innych urządzeo elektronicznych na teren szkoły oraz obniżenie oceny z zachowania.  

14. Jeżeli uczeo złamie regulamin przynoszenia telefonu komórkowego i innych urządzeo 

elektronicznych na teren szkoły po raz kolejny, urządzenie zostanie odebrane i przekazane do 

sekretariatu szkoły. Sprzęt odbierają osobiście rodzice/prawni opiekunowie od Dyrektora szkoły. 

Uczeo ma zakaz przynoszenia sprzętu elektronicznego do kooca roku.  

15. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą byd 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkowad skierowaniem sprawy do sądu. 

 

Bydgoszcz, 1 września 2017r. 


