
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU 

PODSTAWA PRAWNA: § 16b ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z 

dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. 

U. nr 61, poz. 624) 

 

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu (zwanej dalej „Szkołą”), w budynku 

szkolnym oraz na boisku szkolnym obowiązują następujące reguły w zakresie korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

 

§1 

Obowiązki uczniów 

1. W Szkole Uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

2. Podczas zajęć szkolnych (lekcje i  przerwy międzylekcyjne) telefon komórkowy/urządzenie 

elektroniczne musi być wyłączone i schowane w tornistrze/plecaku/szafce. 

3. Uczniowie przynoszą do Szkoły tel efony komórkowe, odtwarzacze i  inny sprzęt elektroniczny na 

własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego 

przez uczniów. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest 

zabronione. 

6. Z zakazu nie są wyłączone miejsca ustronne, w szczególności toalety oraz szatnie. 

7. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w świetlicy szkolnej 

dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy (szczegółowe zasady określa regulamin świetlicy).  

8. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

9. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych w sytuacjach wyjątkowych, za 

zgodą nauczyciela lub w jego obecności, lub w sekretariacie szkoły. 

10. Szkoła udostępnia bezpłatnie uczniom możliwość przekazania ważnych informacji z telefonu 

stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie. 

11. Naruszenie przez ucznia regulaminu używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły skutkuje wpisem uwagi do Mobidziennika . Trzykrotny wpis powoduje obniżenie 

oceny zachowania o jeden stopień. 

 

§2 

 

Procedura w przypadku, gdy uczeń nie przestrzega regulaminu. 

 

1. Odebranie telefonu lub/i innego urządzenia elektronicznego po wcześniejszym jego wyłączeniu 

przez ucznia. 

2. Przekazanie telefonu lub/i innego urządzenia elektronicznego dyrektorowi szkoły, oznaczenie go 

danymi ucznia i  umieszczenie w depozycie. 

3. Poinformowanie rodzica lub prawnego opiekuna o konieczności  odbioru telefonu lub/i innego 

urządzenia elektronicznego z sekretariatu szkoły (urządzenie może odebrać uczeń po 

zakończonych w danym dniu lekcjach). 

4. Poinformowanie rodzica lub prawnego opiekuna o nałożonej karze (naganie).  


