
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa 

Andrickiego w Rząsinach z dnia 31.08.2020 r. 

 

Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych  

i innych elektronicznych urządzeń mobilnych rejestrujących dźwięk i obraz  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 

poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 

606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222); 

• § 154 ust. 1 pkt.6 i 7 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks.Alojsa 

Andrickiego w Rząsinach. 

 

1. Podczas pobytu dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł ks. Alojsa 

Andrickiego w Rząsinach uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych elektronicznych urządzeń mobilnych rejestrujących lub 

odtwarzających dźwięk i obraz. 

2. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe i inne elektroniczne 

urządzenia mobilne rejestrujące i odtwarzające dźwięki i obraz wyłącznie za zgodą i 

wiedzą rodziców, ale muszą one być 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 

odpowiedzialności za jego zniszczenie, kradzież, zgubienie itp. 

4. Dopuszcza się w szkole używanie telefonów komórkowych i innych elektronicznych 

urządzeń mobilnych rejestrujących dźwięk i obraz wyłącznie za zgodą i wiedzą 

nauczyciela: 

a) do celów edukacyjnych (e-podręczniki, e-booki, kalkulator, hasła, quizy, 

wyszukiwanie informacji, programowanie, pisanie tekstów itp.), 

b) w celu pilnego kontaktu z rodzicem – uczeń zgłasza taką potrzebę nauczycielowi, po 

uzyskaniu zgody, dzwoni do rodzica. 

5. Pilny i niezbędny kontakt między dzieckiem a rodzicami umożliwia także sekretariat 

szkoły w godzinach pracy. 

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

obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych. 

7. Naruszenie przez ucznia przyjętych w niniejszym regulaminie zasad skutkuje 

zabraniem przez nauczyciela urządzenia i oddaniem go w depozyt do sekretariatu 

szkoły. 



8. W przypadku pierwszego naruszenia zasad regulaminu uczeń może osobiście odebrać 

urządzenie z sekretariatu szkoły po zakończeniu zajęć własnych. 

9. W przypadku powtórzenia się sytuacji łamania przyjętych w regulaminie zasad 

używania telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń mobilnych 

rejestrujących lub odtwarzających dźwięk i obraz po odbiór urządzenia muszą zgłosić 

się do sekretariatu szkoły osobiście rodzice ucznia. 

10. Każdy przypadek łamania niniejszych zasad jest odnotowywany przez nauczyciela w 

zeszycie kontaktowym lub dzienniku. 

11. Uczeń lub rodzic potwierdza fakt odbioru telefonu komórkowego lub innego 

mobilnego sprzętu elektronicznego rejestrującego lub odtwarzającego dźwięk i obraz z 

depozytu własnoręcznym podpisem. 

12. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma obniżoną ocenę z 

zachowania o jeden stopień. 

13. Każde kolejne wykroczenie powoduje obniżenie oceny do nagannej. 

14. Notoryczne przejawy łamania zasad regulaminu traktowane będą jako przejaw 

demoralizacji, naruszenia przyjętych zasad współżycia społecznego w szkole i 

skutkować będą skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 

15. Zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego elektronicznego sprzętu 

mobilnego rejestrującego lub odtwarzającego dźwięk i obraz przez uczniów w szkole 

dotyczy wszystkich zajęć organizowanych w ramach procesu edukacyjnego, tj. zajęć 

edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, w tym pobytu w szkole, wycieczek 

szkolnych, wyjść poza szkołę, przerw lekcyjnych itd. 


