
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WSPÓLNOTY POLSKIEJ W BIAŁOSTOCZKU 

 

Podstawa prawna: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
 

z dnia 17 marca  

2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, 

2. Statut Szkoły Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Uczeń ma prawo korzystać na terenie Szkoły z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Zapis „telefon” w dalszej części Regulaminu odnosi się także do smartfonów, 

urządzeń typu smartwatch itp. 

3.  Zapis „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do tabletów, odtwarzaczy muzyki, 

dyktafonów, aparatów cyfrowych itp. 

 

II. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły  

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie 

szkoły i poza szkołą istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

2.  Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia lub wyciszenia telefonu (bez wibracji) i 

schowania go w torbie / plecaku lub odłożenia do koszyczka na biurku nauczyciela 

przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych. Telefon pozostaje niewidoczny zarówno dla 

ucznia, jak i pozostałych osób. 

3. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego, a także innych urządzeń 

elektronicznych w celu wyszukania informacji niezbędnych do realizacji zadań 

podczas zajęć, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

4. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego na przerwach międzylekcyjnych i w 

świetlicy szkolnej, chyba że rodzice w porozumieniu z wychowawcą uzgodnią inaczej 

i potwierdzą to w formie oświadczenia na piśmie. 

1) telefon nie może być wykorzystywany do grania w gry nawiązujące do przemocy i agresji; 

2) wraz z dzwonkiem będzie wyłączony i odłożony. 

5.  Jeśli uczeń czeka na ważną informację (połączenie, SMS etc.), ma obowiązek 

poinformować o tym fakcie nauczyciela przed lekcją, poprosić o pozwolenie na 

skorzystanie z telefonu i ustalić sposób odebrania tej wiadomości. 



 

6. Na terenie Szkoły zakazuje się uczniom filmowania oraz fotografowania wszystkich 

osób przebywających na terenie szkoły w tym: uczniów, nauczycieli innych 

pracowników oraz osób odwiedzających placówkę. 

III. Zabezpieczanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

 

1. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego zostaje odnotowane w dzienniku elektronicznym i wiąże się z 

obniżeniem oceny z zachowania, poinformowaniem rodziców przez wychowawcę a w 

przypadku notorycznego łamania regulaminu – naganą Dyrektora Szkoły. 

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

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przynoszonych przez 

uczniów na teren szkoły. 

3. Rodzic (prawny opiekun) ucznia ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję o 

wyposażeniu dziecka w telefon lub inne urządzenie elektroniczne oraz treści, do 

których dziecko ma dostęp podczas korzystania z telefonu/urządzenia. Decyzją 

rodzica jest zastosowania aplikacji/oprogramowania kontroli rodzicielskiej. 

 

Regulamin został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2020 r. 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzi w życie z dniem 14.09.2020 r. 


