
                    Załącznik nr 1 

ZARZĄDZENIA NR 22/2021 

z dnia 10 września 2021 r. 

 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych         

i innych urządzeń elektronicznych  

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 
w Krośnie Odrzańskim 

 
 

 

Rozdział I 
 

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 ( w czasie 

całego pobytu , tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu 
w świetlicy, a także 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. Nie wolno filmować i fotografować 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 za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. 
W czasie zajęć lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez 
sekretariat Szkoły oraz wychowawców klas (tylko w czasie przerw 
międzylekcyjnych ).  

9. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego 
sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli zezwoli                             
na to nauczyciel prowadzący zajęcia.  

10. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu 
lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą 
osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

    11.Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych 
         oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz                                                     
         przebieralniach 
    12.Za zgodą nauczyciela i w jego obecności - uczniowie mogą także                                                                       

korzystać telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych                            
i    zawodów sportowych. 

               



                                 Rozdział II 

 

Postępowanie wobec ucznia łamiącego regulamin korzystania                     

z telefonów komórkowych na terenie Szkoły. 
 

1. Nieregulaminowe użycie telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego powoduje zabranie telefonu do „depozytu” 

znajdującego się w sekretariacie szkoły ( telefon odbiera rodzic lub 

opiekun prawny). 

2.  Nauczyciel, który  odebrał telefon lub inny sprzęt elektroniczny 

wpisuje uwagę do dziennika. 

3. Trzykrotne złamanie powyższych zasad będzie skutkować obniżeniem 

oceny zachowania. 

4. W przypadku ponownego nieregulaminowego użycia telefonu lub 

innego sprzętu elektronicznego uczeń będzie miał zakaz przynoszenia 

ww. sprzętu do końca bieżącego półrocza. 


