
REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH NA 

TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JURIJA GAGARINA 

 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU  

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

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

przynoszonego przez uczniów. 

3. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane do 

plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek.  

4.  Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed 

lekcjami.  

5. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

lekcje. 

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego. 

7. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych 

urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne.   

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach. 

9. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły 

 

JEŻELI BĘDZIESZ STOSOWAĆ SIĘ DO ZASAD, MOŻESZ ZYSKAĆ  

DODATKOWY DZIEŃ BEZ PYTANIA  

1. Uczeń, który przez miesiąc stosował się do ustalonych zasad, zyskuje prawo do dodatkowego dnia bez 

pytania - oznaczonego specjalną naklejką. 

2. Wychowawca przekazuje uczniowi naklejkę, na której zapisane jest imię, nazwisko, 

klasa, data(dzień, w którym jest się niepytanym) podpis nauczyciela. 

1. DZIEŃ BEZ PYTANIA funkcjonuje na takich samych zasadach jak szczęśliwy numerek CZYLI 

nie ma zastosowania przy zapowiedzianych kartkówkach i sprawdzianach. 

2. JEŻELI uczeń nie wykorzysta swojego DNIA BEZ PYTANIA w wyznaczonym przez 

wychowawcę miesiącu, to dzień ten przepada.  
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Konsekwencje: 

1. Jeżeli uczeń złamie zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, urządzenie zostanie odebrane i przekazane do depozytu 

(sekretariat szkoły). Sprzęt może być odebrany przez ucznia po zakończeniu zajęć lekcyjnych.  

2. W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń dostaje punkty ujemne zgodnie z WZO. 

3. W przypadku nieuprawnionego rejestrowania zdarzeń telefonem komórkowym lub innym 

urządzeniem multimedialnym maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym zakresie. 

4. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą 

być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu. 

 

Ewaluowano 2.07.2020 zespół w składzie I. Kocjan K. Pisula  

 


