
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego 94 im. Hanzy w Gdańsku 

  
1) Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych ( tabletów,  komputerów przenośnych, urządzeń 
multimedialnych  w tym głośniki bluetooth, smartwatch) na lekcjach, zajęciach 
pozalekcyjnych i przerwach. 

2) Przez „teren szkoły” rozumie się nie tylko budynek szkoły, ale także halę sportową, 
przystań wioślarską, boiska i basen. 

3) Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć  i schować telefon 
komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny. W czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne 
urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/torby lub pozostawione w szafce w 
szatni. 

4) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu 
przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie 
zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji. 

5) W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły 
oraz wychowawców klas (w czasie przerw śródlekcyjnych). 

6) W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły 
może skorzystać z telefonu komórkowego.  

7) Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 
lekcje. 

8) Wprowadza się następujące konsekwencje za łamanie niniejszego regulaminu: 
a) W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do zasad korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych, nauczyciel jednokrotnie upomina ucznia. 
b) Jeżeli upomnienie nie odnosi skutku, wpisuje do e-dziennika punkty ujemne zgodnie 

z WSO zachowania. 
c) Jeżeli ww. sytuacja ma miejsce podczas lekcji, nauczyciel zleca uczniowi wyłączenie 

telefonu i schowanie go do plecaka lub pozostawienie go na biurku nauczyciela 
do końca lekcji. 

d) Jeżeli uczeń, pomimo wpisania punktów ujemnych, nadal używa telefonu lub innego 
urządzenia elektronicznego  nauczyciel informuje o zaistniałym incydencie rodziców 
ucznia mailowo przez e-dziennik. 

e) Jeżeli uczeń nagminnie łamie niniejszy regulamin, jest kierowany do pedagoga 
szkolnego. 

f) Jeśli rozmowa z pedagogiem nie przynosi pożądanych efektów i uczeń ponownie złamie 
regulamin, jest wzywany do Dyrektora Szkoły, który podejmuje kolejne działania. 

9) Powyższe zasady wchodzą w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną, 
po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

10) Do zapoznania uczniów z regulaminem zobowiązani są wychowawcy klasy. Uczniowie 
składają podpis pod regulaminem, który przechowywany jest przez wychowawcę. 
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 



 

 

 

 

 


