
 

 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY                  

Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO 

ŁĄCZNOŚCI A TAKŻE RÓŻNEGO RODZAJU ODTWARZACZY I URZĄDZEŃ 

NAGRYWAJĄCYCH. 

W ZEPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KRUSZYNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

art.39 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 

2572 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222 

 



 

§1 

1) Uczniów szkoły, obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych służących do łączności, a także różnego rodzaju odtwarzaczy i urządzeń nagrywających             

w czasie zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych. 

 

2) Podczas zajęć organizowanych w szkole, uczeń ma obowiązek wyłączyć urządzenia, o których mowa  

w ust. 1. 

 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia lub zdrowia, ostrzeżenie o grożącym 

niebezpieczeństwie) lub innych szczególnych sytuacjach, nauczyciel może zezwolić uczniowi na 

skorzystanie z telefonu komórkowego. 

 

4) Za używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w czasie zajęć edukacyjnych 

uczniowi grożą sankcje przewidziane w statucie szkoły (naruszenie obowiązków ucznia). 

 

5) Szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania sprzętu, o którym mowa w ust. l i przekazania rodzicom za 

pisemnym potwierdzeniem legalności jego posiadania przez uczniów. Uczniów obowiązuje bezwzględny 

zakaz handlu na terenie szkoły sprzętem i urządzeniami elektronicznymi. 

 

6) W przypadku podejrzenia, że w telefonie lub urządzeniu nagrywającym znajdują się treści szkodliwe dla 

ucznia lub jego otoczenia, lub świadczące o jakimkolwiek zagrożeniu, sprzęt taki będzie zatrzymywany 

przez nauczycieli i wychowawców następnie przekazywany dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły o 

zaistniałym fakcie informuje rodziców ucznia, lub w szczególnych przypadkach - Policję. 

 

7) Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zagubienia, kradzieży czy też zniszczenia 

sprzętu, o którym mowa w ust. l na terenie szkoły, chyba, że zostanie on przekazany pod opiekę 

nauczyciela lub wychowawcy na czas pobytu ucznia w szkole. 

§2 

1) Nauczyciele podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz sprawowania dyżurów między 

lekcyjnych, nie powinni rozmawiać przez telefon komórkowy oraz korzystać z innych urządzeń służących 

do łączności, które mogłyby zakłócać proces lekcyjny lub sprawowanie właściwej opieki nad uczniami.  

2) Od zasad określonych w ust. l można odstąpić tylko w szczególnych sytuacjach (zagrożenie życia lub 

zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie) lub w innych szczególnie pilnych i ważnych 

sprawach służbowych. 

§3 

1) Rejestracja obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę dla uczniów oraz podczas 

spotkań nauczycieli w ramach rad pedagogicznych, zespołów nauczycielskich i innych, może odbywać się:  

 w przypadku uczniów - za zgodą nauczyciela prowadzącego, w innych przypadkach za zgodą 

dyrektora szkoły,  

 w przypadku nauczycieli - za zgodą dyrektora zespołu.  

2) Rodzice w sprawach ważnych i pilnych mogą skontaktować się  z dzieckiem za pośrednictwem sekretariatu 

szkoły, dzwoniąc na telefon stacjonarny o nr 75 7321491. 

 


