
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z 

ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W KRAKOWIE 

 

 

1. Podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych oraz przerw zabrania się 

używania urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, smartwatche, 

odtwarzacze MP3, MP4, smartfony, dyktafony, aparaty cyfrowe, tablety, kamery itp. do 

prowadzenia rozmów, wysyłania SMS-ów, grania i nagrywania, odtwarzania muzyki, 

robienia zdjęć itd. o ile nie są to czynności dozwolone przez nauczyciela i przeznaczone 

do celów dydaktycznych.  

2. Uczeń zobowiązany jest do schowania wyłączonego telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego ( w tym posiadanych przez ucznia słuchawek) przed wejściem na teren 

szkoły.  

3. Na terenie szkoły uczniom nie wolno filmować i fotografować innych uczniów ani 

pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

4. Nagrywanie zajęć czy utrwalanie ich w jakikolwiek inny sposób jest możliwe wyłącznie 

za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję.  

5. Zabrania się ładowania telefonów komórkowych na terenie Szkoły. 

6. Naruszenie powyższych zasad powoduje konieczność zdeponowania urządzenia 

w sekretariacie Szkoły. Po odbiór wyżej wymienionego urządzenia zgłasza się rodzic 

lub opiekun prawny ucznia w godzinach pracy sekretariatu Szkoły. Nauczyciel wpisuje 

uczniowi uwagę o zaistniałym zdarzeniu do dziennika elektronicznego. 

7. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce 

po raz pierwszy, nauczyciel ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu 

zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. 

8. Jeżeli sytuacja się będzie powtarzać, nauczyciel deponuje urządzenie w sekretariacie 

i informuje rodziców lub prawnych opiekunów o możliwości odebrania przez nich 

telefonu.  

9. Uczniowi który wielokrotnie złamie powyższe zasady zostaje obniżona ocena 

z zachowania. 

10. Jeśli uczeń odmówi oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel lub 

wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego lub dyrektora Szkoły. Uczniowi zostaje 

udzielona kara statutowa, a wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców bądź 

opiekunów prawnych. 

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego. 

 

 

Kraków, 6 marca 2020r. 


