
Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych  

w 

Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego 

w Będziemyślu 
 

 

1. Podczas pobytu w szkole i na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów               

(z wyjątkiem sytuacji patrz pkt. 7 i 8). 

 

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

przynoszonego przez uczniów. 

 

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować 

aparat telefoniczny lub zostawić w depozycie w sekretariacie szkoły. 

 

4. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę w tym zajęć świetlicowych.  

 

5. Nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli, innych pracowników 

szkoły.  

 

6. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych, dotyczy to również słuchawek 

 

7. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych tj. pilnego kontaktu z rodzicem, uczeń 

może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika 

szkoły i w jego obecności. . W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest 

możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy. 

 

8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel 

prowadzący lekcje.  



 

9. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego podczas wycieczek 

szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt . 

 

10. Zaginięcie, uszkodzenie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić 

wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. 

 

11. W przypadku nie respektowania niniejszego regulaminu, aparat zostanie zabrany 

uczniowi (który zostanie poproszony o wyłączenie telefonu) i  złożony w depozycie   

     w sekretariacie. W takiej sytuacji telefon może odebrać tylko rodzic. 

 

12. Notoryczne nie respektowanie regulaminu przez ucznia skutkować będzie obniżeniem 

oceny z zachowania o jeden stopień. 

 

Nauczyciel  

 

13. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć komórkę podczas lekcji.  

 

14. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym 

fakcie uczniów na początku lekcji. 

 

15. Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania komórki na lekcji oprócz 

przypadków wymienionych w regulaminie.  

 


