
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH                                     
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie 
 
 

Podstawa prawna: 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 roku (Dz. U. z 2007r. nr 35,             

poz. 22 i 222) z późniejszymi zmianami  

 Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie 
 

Zasady: 
 

1. Ze względu na realizację celów edukacyjnych, rozwój kompetencji społecznych uczniów Szkoły, 
propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym spędzanie czasu bez korzystania                        
z urządzeń elektronicznych oraz bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez 
Szkołę (lekcje, przerwy międzylekcyjne, zajęcia świetlicowe, zajęcia dodatkowe), uczniowie nie 
używają telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

2. Zgodnie z Regulaminem szkoły uczniowie mają  obowiązek wyłączyć telefony komórkowe oraz 
inny sprzęt elektroniczny, który przynoszą do szkoły za zgodą rodziców,  przed wejściem na teren 
szkoły.  

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 
przynoszonego przez uczniów.  

4. W przypadku potrzeby pilnego kontaktu rodzica z uczniem rodzic może zadzwonić                                          
do pedagoga/psychologa szkolnego lub do sekretariatu szkoły. 

5. Kontakt telefoniczny rodzica z wychowawcą jest możliwy pod warunkiem, że nie odbywa się 
podczas lekcji. 

6. W przypadku potrzeby pilnego kontaktu ucznia z rodzicem uczeń może skorzystać z telefonu 
znajdującego się u pedagoga/psychologa szkolnego, w sekretariacie lub u wicedyrektorów. 

7. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość skorzystania przez ucznia z własnego 
telefonu komórkowego w obecności nauczyciela dyżurującego na przerwie. Może się to odbyć 
również w pokoju pedagoga/psychologa szkolnego, w obecności wychowawcy, w sekretariacie 
bądź pokoju wicedyrektorów. 

8. Jeśli telefon komórkowy zakłóci przebieg lekcji, będzie zabezpieczony wraz z informacją, do kogo 
należy i przekazany do sekretariatu szkoły, gdzie rodzic będzie mógł go odebrać. 

9. O fakcie zabezpieczenia telefonu rodziców powiadamia sekretariat, wychowawca bądź nauczyciel, 
który telefon przekazał do sekretariatu. 

10. Jeśli uczeń będzie korzystał z telefonu podczas przerwy, nauczyciel dyżurujący ma obowiązek 
prosić go o wyłączenie i schowanie telefonu. 

11. Konsekwencjami nagminnego naruszania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych w szkole będą punkty ujemne, mające wpływ na ocenę zachowania 
ucznia. 

12. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że uczeń dokonał nagrania bądź zrobił zdjęcie, należy                   
w obecności rodzica poprosić ucznia o pokazanie nagrania lub zdjęcia w telefonie. Jeśli ten fakt 
się potwierdzi, uczeń ma obowiązek je usunąć.  

13. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego tylko 
jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje. 

14. Inne sytuacje nieujęte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 
 

 


