
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, SMARTWATCHY 
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE  
  

PODSTAWA PRAWNA:   
Art 99 pkt. 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe   Dz.U. 2017 poz. 59  

  

Dbając o bezpieczeństwo Pracowników i Uczniów Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Lubinie oraz przeciwdziałając cyberprzemocy, z dniem 
1 września 2017 r. wchodzi w życie Regulamin Korzystania z Telefonów 
Komórkowych, Smartwatchy i Sprzętu Elektronicznego.  
  

ZASADY:   

1. Zakaz używania telefonów komórkowych, smartwatchy i innych urządzeń 
elektronicznych obowiązuje w godzinach od 8.00 do  14.50. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć 
lub wyciszyć i schować aparat telefoniczny i smartwatch do plecaka, 
torby.  

3. Uczeń ma możliwość do pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub 
opiekuna prawnego wynikającego z bieżącej potrzeby w następujących 
miejscach: 

▪ wyznaczonych strefach odpowiednio oznakowanych; 
▪ w sekretariacie szkoły. 

4. Szkoła zapewnia także uczniom kontakt z rodzicem lub opiekunem 
prawnym udostępniając telefon stacjonarny i komórkowy szkoły.  

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy 
kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.   

6. Za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodziców, dopuszcza się 
korzystanie z tabletu lub innych urządzeń elektronicznych pełniących 
funkcję podręcznika szkolnego.   

7. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu, smartwatcha lub 
innego urządzenia elektronicznego i zastosowane w związku z tym 
sankcje zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym w formie uwagi, 
informując tym samym rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 

8. Naruszanie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego, 
smartwatcha i urządzeń elektronicznych na terenie szkoły ma wpływ na  
ocenę z zachowania na zakończenie trymestru i skutkuje jej obniżeniem. 
Po każdej trzeciej  uwadze następuje obniżenie oceny o jeden stopień. 

9. Nagminne naruszanie zasad regulaminu może wiązać się z obowiązkiem 
oddania telefonu/smartwatcha/urządzenia elektronicznego 



nauczycielowi, który zostanie zwrócony do rąk rodziców/prawnych 
opiekunów oraz otrzymaniem pisemnej nagany od dyrektora szkoły. 

10. Korzystanie z telefonów, smartwatchy lub urządzeń elektronicznych oraz 
nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie podczas zajęć 
edukacyjnych, które uwzględniają tego typu działania i są zatwierdzone 
przez nauczyciela danego przedmiotu oraz realizacji projektów 
edukacyjnych, tworzenia filmów na potrzeby szkoły, redagowania gazetki 
szkolnej, tworzenia materiałów reklamowych. 

11. Nagrywanie dźwięku i obrazu wymaga zgody osoby nagrywanej lub 
filmowanej i dotyczyć może tylko działań wymienionych powyżej. 

12. Każdorazowe nagrywanie dźwięku i obrazu oraz udostępnianie 
i upublicznianie ich bez zgody osoby nagrywanej lub filmowanej skutkuje 
obowiązkiem oddania telefonu/smartwatcha/urządzenia elektronicznego 
nauczycielowi, który zostanie zwrócony do rąk rodziców/prawnych 
opiekunów oraz otrzymaniem pisemnej nagany od dyrektora szkoły 
i obniżeniem oceny z zachowania do oceny nieodpowiedniej. 

13. Działania i kroki prawne jak np. zgłoszenie sprawy policji,  leżą po stronie 
rodzica/prawnego opiekuna poszkodowanego dziecka. 

 

 

 

       …...................................................   
                   Marta Pilecka – Lalewicz      
                                                                                 Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej 
                                                                                                     im. Rady Europy w  Lubinie 


