
Załącznik  
do Zarządzenia Dyrektora nr 24/2018 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I INNYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ MOBILNYCH 
REJESTRUJĄCYCH LUB ODTWARZAJĄCYCH DŹWIĘK I OBRAZ  

PODCZAS POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 
 

1. Podczas pobytu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich uczniów obowiązuje cał-

kowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych urządzeń mo-

bilnych rejestrujących lub odtwarzających dźwięk i obraz . 
 

2. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe oraz inne elektroniczne urządzenia 

mobilne rejestrujące lub odtwarzające dźwięk i obraz wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, 

ale muszą być one wyłączone (nie tylko wyciszone!) i przechowywane w torbie ucznia przez 

cały czas pobytu w szkole. 
 

3. Za przyniesiony do szkoły sprzęt odpowiada wyłącznie uczeń; szkoła nie ponosi odpowie-
dzialności za jego zniszczenie, zagubienie itp. 

 
4. Dopuszcza się używanie w szkole telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych urzą-

dzeń mobilnych rejestrujących lub odtwarzających dźwięk i obraz wyłącznie za wiedzą i zgodą 

nauczyciela: 
 

a) do celów edukacyjnych (e-podręczniki, e-booki, kalkulator, wyszukiwanie informacji, pro-
gramowanie, pisanie tekstów itp.); 

 
b) w celu pilnego kontaktu z rodzicem (uczeń zgłasza taka potrzebę nauczycielowi i po uzy-

skaniu zgody, dzwoni do rodzica). 
 

5. Pilny i niezbędny kontakt między dzieckiem a rodzicami umożliwia także sekretariat szkoły 
lub świetlica po godzinach pracy sekretariatu. 

 
6. Uczniom nie wolno w szkole rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów 

i dźwięków bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych. 
 

7. Naruszenie przez ucznia przyjętych w niniejszym regulaminie zasad skutkuje ustnym upo-

mnieniem, a w przypadku braku reakcji lub powtórzenia zachowania, odnotowaniem zajścia 

przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 
 

8. W przypadku, gdy wpisy w dzienniku elektronicznym pojawiają się częściej, uczeń ma obni-
żoną ocenę z zachowania, zgodnie z kryteriami ocen z zachowania. 

 
9. Notoryczne przejawy łamania zasad regulaminu traktowane będą jako przejaw demoralizacji, 

naruszenia przyjętych zasad współżycia społecznego w szkole i skutkować będą skierowa-

niem sprawy do sądu rodzinnego. 
 

10. Zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego elektronicznego sprzętu mobilnego re-

jestrującego lub odtwarzającego dźwięk i obraz przez uczniów w szkole dotyczy wszystkich 

zajęć organizowanych w ramach procesu edukacyjnego podczas pobytu w szkole tj.: zajęć 

edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych (także przerw międzylekcyjnych i zajęć świetli-

cowych). 


