
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH DLA UCZNIÓW 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROMYK SZKOŁA 

JAK DOM W SZCZECINIE ORAZ NIEPUBLICZNEJ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 

PROMYK W SZCZECINIE 

 

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

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców i na ich wyłączną 

odpowiedzialność. 
 

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

przynoszonego przez uczniów. 
 

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą 

pełną odpowiedzialność za sprzęt. Warunki korzystania z telefonu i innych urządzeń 

elektronicznych są wówczas określane przez kierownika wycieczki, wychowawcę 

klasy lub opiekuna grupy.   
 

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (urządzenia powinny być 

wyłączone i schowane do plecaka/ torby) na terenie całej szkoły. 
 

5. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny 

zaraz po wejściu do szkoły. 

6. Uczeń dojeżdżający do szkoły/ powracający ze szkoły szkolnym autobusem ma 

obowiązek wyłączyć i schować do plecaka/ torby telefon komórkowy oraz inny sprzęt 

elektroniczny zaraz po wejściu do autobusu. 
 

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez 
 

sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy. Podczas pobytu dziecka w świetlicy 

kontakt z Rodzicem możliwy jest poprzez n-la świetlicy. 

 
8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel 

prowadzący lekcje. 
  

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

urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne. 

10. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

 

 



Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 

 
 

1. Jeżeli uczeń złamie zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, urządzenie zostanie odebrane i przekazane do 

sekretariatu szkoły. Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie od 

Dyrektora szkoły. 

2. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje  naganą wychowawcy klasy,  

a przy dalszym łamaniu regulaminu naganą Dyrektora szkoły. 
 
 

  
 
 
 
 

 


