
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych 
oraz innych urządzeń cyfrowo-elektronicznych 

w Szkole Podstawowej nr 2 
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej 

 
1. Na posiadanie na terenie szkoły telefonu komórkowego lub innego urządzenia cyfrowo-

elektronicznego (zwane dalej ogólnie telefonami) uczeń musi uzyskać pisemną zgodę 
rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Warunki korzystania z telefonów komórkowych: 
1) W czasie pobytu ucznia w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych w celu: nagrywania obrazu i dźwięku, odtwarzania muzyki i filmów, 
fotografowania, grania w gry elektroniczne, korzystania z portali społecznościowych. 

2) Uczniowie, którzy mają przydzielone indywidualne szafki (w budynku B) zobowiązani 
są do zostawiania w szafce, po przyjściu do szkoły, wyłączonego lub wyciszonego 
telefonu, aż do momentu poprzedzającego wyjście ze szkoły. 

3) Uczniowie nieposiadający przydzielonych indywidualnych szafek (w budynku A) 
zobowiązani są do przechowywania wyłączonego lub wyciszonego telefonu  
w plecaku. 

4) Telefony mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktowania się  
z rodzicami/opiekunami prawnymi w formie rozmowy telefonicznej lub wiadomości 
SMS za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

5) Z inicjatywy nauczyciela telefony uczniów mogą być wykorzystywane jako pomoc 
dydaktyczna na zajęciach. 

6) W świetlicy szkolnej telefony mają być wyciszone i schowane, mogą być użyte w celu 
kontaktu z rodzicami, po uzyskaniu zgody nauczyciela - wychowawcy świetlicy. 

3. W przypadku złamania przez ucznia powyższych zasad, uczeń jest zobowiązany 
przekazać telefon komórkowy do depozytu w szafie pancernej, w sekretariacie szkoły. 
Odbiór urządzenia jest możliwy przez ucznia po zakończeniu wszystkich zajęć lekcyjnych 
oraz opiekuńczych. 

4. Telefony odebrane w budynku B przez nauczycieli/pracowników uczniom na skutek 
nieprzestrzegania powyższego regulaminu, winny zostać złożone u woźnego szkoły, 
który jest zobowiązany dostarczyć je do sekretariatu szkoły w celu zdeponowania  
w szafie pancernej.  

5. Uczniowi podczas odbioru telefonu zostaje, przez nauczyciela/pracownika, wpisana 
uwaga negatywna w kategorii „14 używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń 
niezgodnie z regulaminem”. 

6. W przypadku trzykrotnego łamania przez ucznia powyższych zasad telefon zostanie 
przekazany wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. 

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony przynoszone do szkoły przez uczniów. 
Uczniowie przynoszą je wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 
 
Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Rady Rodziców, Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego w dniu 24.01.2019 r. oraz jednogłośnie przyjęty w głosowaniu przez Radę 
Pedagogiczną SP2 TS w dniu 25.01.2019 r.  
 
Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.01.2019 r. 


