REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BUKOWIU

Podstawa prawna:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) – art.72 ust.1,
art.80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2, art.99 pkt 4, Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół oraz Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w
Bukowiu z 2017 r.
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§1
Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność, wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
§2
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności cywilnej lub karnej za zniszczenie, zgubienie czy kradzież
telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego.
§3
Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych w klasach, toaletach szkolnych, sali gimnastycznej, przebieralniach, bibliotece
szkolnej, na korytarzu lub w innych miejscach publicznych na terenie szkoły.
§4
Wchodząc do szkoły uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania do plecaka lub
tornistra telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego.
§5
Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
oraz innych sprzętów elektronicznych. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy
lub inny sprzęt elektroniczny przed lekcją.
§6
W uzasadnionych przypadkach (np. przewlekła choroba) uczeń może uzyskać pisemną zgodę
Dyrektora Szkoły, otrzymaną na wniosek rodzica, na posiadanie i korzystanie na terenie Szkoły
z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych;
W pozostałych przypadkach kontakt z dzieckiem możliwy jest poprzez sekretariat szkoły
i wychowawców.
§7
Niedopuszczalne jest nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu
lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
§8
Jeżeli uczeń w sposób bezprawny używa telefonu lub innego sprzętu elektronicznego po raz
pierwszy, wówczas nauczyciel lub wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po
zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. Uczeń
otrzymuje 10 punktów ujemnych lub czarny medal za naruszenie Regulaminu korzystania
z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w szkole.
§9
W przypadku kolejnych naruszeń niniejszego Regulaminu nauczyciel ma obowiązek odebrać
uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne oraz przekazać do dyrektora szkoły. Przed
odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia
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kartę pamięci i kartę SIM. Dyrektor szkoły spisuje w obecności ucznia protokół, który stanowi
załącznik do regulaminu. Protokół zawiera dane dotyczące urządzenia (rodzaj, markę, itp.), pod
którym oboje się podpisują. Po spisaniu protokołu sprzęt zostaje zatrzymany do depozytu
do czasu przyjazdu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Rodzic, odbierając urządzenie,
podpisuje oświadczenie o jego odbiorze.
§ 10
Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być
traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy na policję lub sądu
dla nieletnich.
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