
 
 

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA BOSKO 

W SKAWIE ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ  

W SKAWIE 

 

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2017R. 

 

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU KORZYSTANIA  

Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. ŚWIĘTEGO JANA BOSKO W SKAWIE ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ 

W SKAWIE 

 

Nasz znak: SP1S – 021 / 26 / 2017 

 

 

§ 1. 

Ustala się regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną 

w Skawie, zwany dalej „Regulaminem”, w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia 

 

§ 2. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. 

2. Regulamin jest do wglądu dla pracowników w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie. 

 



Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 26/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko  
w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie z dnia 1 września 2017r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną  

w Skawie 

 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO 

JANA BOSKO W SKAWIE  

ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ W SKAWIE 

 

§ 1. 

1. Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą 

Podstawową Filialną w Skawie ma prawo korzystać na terenie zakładu pracy z telefonu 

komórkowego w określonych poniżej przypadkach. 

2. Podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych zabrania się używania 

telefonu komórkowego oraz wszystkich jego funkcji, o ile nie są to czynności wskazane  

do celów dydaktycznych lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki 

uczniów i pracowników.  

3. Nauczyciel ma prawo skorzystać z telefonu komórkowego jedynie w celu kontaktu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

§ 2. 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do wyłączenia sygnału dźwiękowego i schowania telefonu 

przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno–wychowawczych. 

2. Nauczycielom zabrania się korzystania z telefonów w celu odsłuchiwania muzyki, 

korzystania z aplikacji społecznościowych oraz gier. 

3. Na terenie Szkoły zakazuje się filmowania, nagrywania dźwięku oraz fotografowania 

innych nauczycieli oraz pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów 

komórkowych przynoszonych przez Nauczycieli na teren Szkoły. 

 

§ 3. 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych dotyczy 

również pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole. 

 



Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 26/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko  
w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie z dnia 1 września 2017r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną  

w Skawie 

 

 
 

§ 4. 

1. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

i innych urządzeń audio/video. 

2. W przypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły telefon komórkowy lub inny sprzęt 

elektroniczny – robi to na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.  

3. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych wyłącznie za zgodą pracownika szkoły, z zachowaniem 

poniższych zasad:  

1) zakazuje się używania urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć lekcyjnych oraz 

podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę; 

2) w trakcie zajęć należy wyłączyć i schować telefon komórkowy i inne sprzęty 

elektroniczne (dotyczy to również słuchawek); 

3) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz 

uczniów bez ich wiedzy i zgody; 

4) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

5) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia; 

6) uczeń nie ma prawa korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych; 

7) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

 

3. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego regulaminu o konsekwencjach 

względem pracowników decyduje Dyrektor Szkoły, a względem uczniów nauczyciele 

zgodnie z zapisami statutu placówki.  

 


