
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 

W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SZCZECINIE 

 

 

Podstawa prawna: 

 

l. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. Zmieniające rozporządzenie  

W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2007 r. Nr 

35,poz.22l i 222 ); 

 

2.Statut Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie. 

 

 

Procedura: 

 

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

na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. 

 

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

przez uczniów. 

 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt . 

 

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy i innych sprzętów elektronicznych (sprzęt powinien być wyłączony i schowany). 

 

5.Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie osób bez ich zgody. 

 

6. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi 

normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 

 

7. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego, odtwarzacza i innego sprzętu elektronicznego 

poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich) z zastrzeżeniem 

pkt.5 i pkt.6. 

 

8. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych odtwarzaczy i innego sprzętu 

elektronicznego na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela (sprzęt zostaje 

wyłączony w obecności ucznia) i wstawienie punktów ujemnych zgodnie z WSO. 

 

9. Po odbiór sprzętu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia do nauczyciela, który odebrał 

telefon komórkowy, odtwarzacz lub inny sprzęt elektroniczny. 

 

10. Nauczyciel, który odebrał sprzęt zobowiązany jest do podania dwóch terminów w celu odebrania 

skonfiskowanego telefonu komórkowego, odtwarzacza lub innego sprzętu elektronicznego. 

 

11. W przypadku, gdy sytuacja powtórzy się po raz drugi, uczeń ma całkowity zakaz przynoszenia 

telefonu komórkowego, odtwarzacza  lub innego sprzętu elektronicznego do szkoły na okres 6. 

miesięcy. 

 

12. w przypadku nie stosowania się do regulaminu uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z WSO. 


