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ZAŁĄCZNIK NR 19 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONU I MOBILNYCH URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. ZDZISŁAWA 

KRZYSZKOWIAKA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W 

BYDGOSZCZY  

Podstawa prawna: art. 99 p.4) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

§ 1 

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

przynoszonego przez uczniów. 

2. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie 

lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, bibliotece, toalecie, a także 

przed i po skończonych zajęciach. 

3. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon 

komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny, w czasie pobytu na terenie szkoły telefon i 

inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/ torby, dotyczy to również 

słuchawek.  

4. W szczególnych sytuacjach, gdy nagłe zdarzenie uzasadnia pilny kontakt z rodzicem, 

uczeń ma prawo skorzystać z telefonu podczas przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela 

dyżurującego i w jego obecności (lub w obecności wychowawcy świetlicy). 

5. Kontakt ucznia z rodzicami w sytuacjach codziennych możliwy jest za pośrednictwem 

sekretariatu szkoły. 

6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, wyłącznie w przypadku, gdy uzyska 

pozwolenie nauczyciela prowadzącego lekcje. 

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, wyłącznie za zgodą nauczyciela opiekuna. 

Pełną odpowiedzialność za sprzęt wykorzystywany przez dziecko ponoszą rodzice.  

8. W przypadku, o którym mowa w p.6 nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za 

pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą 

osoby nagrywanej i fotografowanej. 
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9. Naruszenie przez ucznia zasad, o których mowa w p. 2-7 powoduje zabranie urządzenia 

przez nauczyciela, a następnie przekazanie go do depozytu w sekretariacie szkoły – aparat 

zostaje wyłączony w obecności ucznia.   

10. Fakt złamania przez ucznia regulaminu zostaje odnotowany przez nauczyciela, będącego 

świadkiem zdarzenia, w e-dzienniku. 

11. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.  

12. Uczeń ponosi konsekwencje złamania regulaminu zgodnie z wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania zachowania.  

 

§2 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

 

 


