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Załącznik do zarządzenia  nr 31/2021  

Dyrektora Szkoły z dnia 16 września 2021 r.  

 

Regulamin używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi  

im J. Kusocińskiego w Łomiankach 

 

1. Uczniowie  przynoszą  do  Szkoły  telefony  komórkowe  i  inny  sprzęt  elektroniczny za 

zgodą rodziców na własną odpowiedzialność.  

2. Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczenie,  zgubienie  czy kradzież w/w 

sprzętu przynoszonego przez uczniów.  

3. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów  komórkowych  

i  innych  urządzeń  elektronicznych, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, 

pobytu w świetlicy, przed i po skończonych zajęciach.  

4. Przed  wejściem  na  teren  szkoły  -  uczeń  ma  obowiązek  wyłączyć  i schować telefon 

komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny (dotyczy to również słuchawek) do torby lub 

plecaka. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania  i  fotografowania  uczniów,  nauczycieli  oraz  

innych pracowników szkoły.  

6. Nie  wolno  nagrywać  i  w  jakikolwiek  inny  sposób  utrwalać  przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzanego zajęcia.  

7. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.  

8. W wyjątkowych sytuacjach (np. konieczny pilny kontakt z rodzicem) uczeń może 

skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela.  

9. Rodzic może skontaktować się z dzieckiem w pilnej sprawie za pośrednictwem pracownika 

sekretariatu, który przekaże uczniowi stosowne informacje. 

10. Dyrektor lub wicedyrektor, na wniosek rodzica, w uzasadnionych  sytuacjach (np. 

związanych ze stanem zdrowia ucznia) może wyrazić zgodę na używanie przez niego 

telefonu komórkowego podczas pobytu w szkole.   
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11. Uczeń ma  możliwość  używania  telefonu  komórkowego  oraz  innego sprzętu  

elektronicznego  jako  pomocy  dydaktycznej  tylko wtedy, gdy pozwoli na  to nauczyciel 

prowadzący zajęcia.  

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.  

13. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności - uczniowie mogą także korzystać z telefonu 

komórkowego podczas wycieczek szkolnych  i zawodów sportowych. 

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu nauczyciel odnotowuje fakt używania 

przez ucznia telefonu w dzienniku elektronicznym.  

15. W przypadku pięciokrotnego naruszenia regulaminu uczeń otrzymuje naganę wychowawcy 

klasy.   

 

 

 


