
 

 

 
 

Regulamin korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 75

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole.

 
 
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny 

własną odpowiedzialność za zgodą rodziców.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu 
przynoszonego przez uczniów.

3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych.

4. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz 
inny sprzęt elektroniczny i schować go do plecaka, torby lub szafki szkolnej.

5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego
kontaktu z rodzicami wyłącznie za zgodą nauczyciela.

6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 
elektronicznego na lekcjach jako pomocy dydaktycznej, wyłącznie za zgodą nauczyciela 
prowadzącego lekcje. 

7. W sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności Rodzice kontaktują się z dzieckiem 
przez sekretariat. 

8. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
podczas wyjść, wycieczek określa nauczyciel lub kierownik wycieczki.

9. Jeżeli uczeń złamie zakaz u
otrzymuje uwagę w dzienniku elektronicznym.

10. Jeżeli sytuacja łamania regulaminu się powtarza, uczeń otrzymuje obniżoną ocenę 
zachowania, notoryczne łamanie zasad skutkuje obniżeniem oceny zachowania do 
nagannej. 

11. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie każdorazowo, gdy 
zaistnieją konieczne okoliczności. Wprowadzone zmiany będą ogłaszane z 
odpowiednim wyprzedzeniem.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2019r. 
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urządzeń elektronicznych. 

Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz 
inny sprzęt elektroniczny i schować go do plecaka, torby lub szafki szkolnej.

W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego
kontaktu z rodzicami wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 
elektronicznego na lekcjach jako pomocy dydaktycznej, wyłącznie za zgodą nauczyciela 

ia szczególnych okoliczności Rodzice kontaktują się z dzieckiem 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
podczas wyjść, wycieczek określa nauczyciel lub kierownik wycieczki.

Jeżeli uczeń złamie zakaz używania telefonu i innych urządzeń elektronicznych, 
otrzymuje uwagę w dzienniku elektronicznym. 

Jeżeli sytuacja łamania regulaminu się powtarza, uczeń otrzymuje obniżoną ocenę 
zachowania, notoryczne łamanie zasad skutkuje obniżeniem oceny zachowania do 

Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie każdorazowo, gdy 
zaistnieją konieczne okoliczności. Wprowadzone zmiany będą ogłaszane z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2019r.  
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