
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH                                    
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

§ 1

Regulamin opracowany na podstawie: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz.
222)

Rozdział 2
Zasady korzystania z telefonów komórkowych

§ 2

1. Podczas  zajęć  edukacyjnych  i  zajęć  opiekuńczych,  w  bibliotece  szkolnej,  świetlicy,  obowiązuje  uczniów
całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz ich ładowania. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych
uczeń ma obowiązek wyciszyć i schować aparat telefoniczny.

2. W trakcie przerwy o godzinie 9.40-9.50 uczeń ma prawo skorzystać z telefonu.
3. W szczególnych przypadkach dziecko może się skomunikować telefoniczne z rodzicem na innej przerwie za

zgodą wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
4. Po zakończonych zajęciach edukacyjnymi, dzieci oczekujące na rodziców lub dodatkowe zajęcia na łączniku

mogą tam korzystać z telefonu. Używanie telefonu nie powinno przeszkadzać innym osobom przebywającym
na łączniku.

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione na terenie szkoły.
6. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie na własną odpowiedzialność.

Rozdział 3
Naruszenie zasady korzystania z telefonów komórkowych

§ 3

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje
oddanie przez ucznia telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły.

2. Po stwierdzeniu naruszenia w /w zasad uczeń wyłącza telefon i oddaje go nauczycielowi.
3. Nauczyciel oddaje telefon do „depozytu” za pokwitowaniem (2 egzemplarze), w którym powinny być zawarte

następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data zdarzenia, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela oraz jego
podpis.

4. Nauczyciel  przekazuje  jeden  egzemplarz  pokwitowania  uczniowi,  kopia  pozostaje  w  sekretariacie  wraz  z
telefonem.

5. Aparat odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia po okazaniu pokwitowania lub dowodu osobistego.
6. Konsekwencje wychowawcze: uczeń, który naruszył  obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów

komórkowych otrzymuje uwagę w sferze regulaminu zachowania na przerwach, bądź lekcjach.
7. W  trakcie  wyjść/  wycieczek  szkolnych  uczniowie  mają  prawo  zabrać  ze  sobą  telefon  komórkowy,  który

pozostaje wyciszony i schowany. Decyzję o formie korzystania z telefonu podejmuje kierownik wycieczki.

Zapoznałam/-em się z zasadami korzystania z telefonów komórkowych w SP 19 i akceptuję je.

data i podpis matki/opiekuna prawnego data i podpis ojca/ opiekuna prawnego data i podpis ucznia
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