
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego 
 na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 

 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 12. 

 
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny za zgodą rodziców  

i na własną odpowiedzialność. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub kradzież telefonów komórkowych 
 i innego sprzętu elektronicznego przyniesionego przez uczniów. 

3.   Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i sprzętu 
 elektronicznego. Telefony komórkowe muszą być wyłączone i schowane do plecaków. 

4. Na zajęciach edukacyjnych  nauczyciel prowadzący te zajęcia może dopuścić używanie telefonów 
 i sprzętu elektronicznego, jako pomocy dydaktycznej. 

5. Dopuszcza się możliwość korzystania ze sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych   
na  przerwach, w szczególnych przypadkach (kontakt z rodzicami, podanie pracy domowej 
nieobecnemu w szkole koledze itp.), po powiadomieniu nauczyciela dyżurującego. 

6. Dopuszcza się możliwość z korzystania ze sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych 
podczas wycieczek, za zgodą rodziców. 

7. Korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych powinno odbywać się z zachowaniem 
przyjętych norm etycznych i społecznych. 

8. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania uczniów z konsekwencjami prawnymi naruszania przez 
użytkowników  urządzeń elektronicznych wyżej wymienionych norm. 

9. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego  
na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych,  
a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności 
ucznia. Rodzice ucznia zostają o tym zdarzeniu powiadomieni telefonicznie przez nauczyciela. 
Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym  
w zakładce „uwagi”. 

10. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice  ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni  
o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności 
uczniów i pracowników szkoły).  

11. W przypadku łamania powyższych zasad dyrektor szkoły może zakazać  uczniowi posiadania  
na terenie szkoły telefonu komórkowego czy innego sprzętu elektronicznego. Uczeń może mieć 
także obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do wyłączania (wyciszania) telefonów komórkowych podczas zajęć 
edukacyjnych. 

13. Jeśli nauczyciel oczekuje na ważną informację związaną z wykonywanymi obowiązkami, informuje  
o tym fakcie uczniów na początku lekcji. 

14. W przypadku naruszania postanowień regulaminu przez nauczycieli i pracowników szkoły dyrektor 
szkoły podejmuje działania zgodnie ze swoimi uprawnieniami. 


