
Regulamin 
korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innego sprzętu 

elektronicznego rejestrującego dźwięk i obraz 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59) – art. 99 pkt 4.

Statut SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

2. Przed rozpoczęciem zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny lub 

inne urządzenia elektroniczne.

3. W wyjątkowych sytuacjach związanych, np.: z bezpieczeństwem lub organizacją zajęć 

dydaktycznych nauczyciel, z którym przebywa dana klasa może zezwolić na użycie ww. 

sprzętu.

4. Nie dopuszcza się możliwości korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych.

5. Niedopuszczalne jest nagrywanie na terenie szkoły obrazu i dźwięku za pomocą telefonu lub 

innych urządzeń elektronicznych.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zniszczony, skradziony lub zgubiony 

sprzęt.

7. Naruszenie przez uczniów zasad używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły spowoduje przekazanie telefonu do „depozytu” 

znajdującego się w sekretariacie szkoły:

a) po stwierdzeniu naruszenia ww. zasad uczeń przekazuje telefon nauczycielowi,

b) uczeń zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie rodziców wysyłając im SMS-a lub 

dzwoniąc w obecności nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

c) jeżeli uczeń nie posiada na koncie swego telefonu komórkowego wystarczających środków, 

rodziców danego ucznia powiadamia szkoła,

d) aparat telefoniczny lub inne urządzenie elektroniczne odbierane jest z depozytu za 

pokwitowaniem przez rodziców.



Pokwitowanie

Data zdarzenia - …............................................................

Typ aparatu telefonicznego/ urządzenia elektronicznego - ..................................................................

…...............................................................                         …...............................................................
        czytelny podpis nauczyciela                                                          czytelny podpis ucznia

Data odbioru - …..............................................................

…...........................................................................................
          czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

…............................................................................................................................................................

Pokwitowanie

Data zdarzenia - …............................................................

Typ aparatu telefonicznego/ urządzenia elektronicznego - ..................................................................

…...............................................................                         …...............................................................
        czytelny podpis nauczyciela                                                          czytelny podpis ucznia

Data odbioru - …..............................................................

…...........................................................................................
          czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna


