
REGULAMIN                                                                         

UŻYWANIA NA TERENIE                                                           

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 

W GDAŃSKU                                  

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
 

Rozdział I     

                                     ZASADY OGÓLNE 

 

1. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz używania                      

i eksponowania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych  nagrywających lub odtwarzających dźwięk  i obraz, w 

tym dyktafonów, aparatów fotograficznych, tabletów  i komputerów 

osobistych (laptopów). Przed wyjściem z szatni uczeń  ma obowiązek 

wyłączenia lub wyciszenia posiadanego telefonu. 

 

2. Dopuszcza się korzystanie z  telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia elektronicznego w następujących miejscach lub sytuacjach: 

a)  w szatni przed lekcjami i po ich zakończeniu, jednak nie w czasie 

przerw międzylekcyjnych; 

b) w sekretariacie Szkoły, gabinecie Pedagoga, Psychologa lub 

Pielęgniarki, jeśli wymagają tego okoliczności związane np.  ze 

stanem zdrowia lub innym zdarzeniem losowym. Zgody udziela 

nauczyciel, wychowawca oddziału lub Dyrektor Szkoły; 

c) w czasie lekcji do celów dydaktycznych, jedynie za zgodą 

nauczyciela. 

 

3. W każdej innej sytuacji, niewymienionej w punkcie 2 o zasadach 

używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, 

decyduje nauczyciel. 

 

Rozdział II     

                   KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ  

                   UCZNIÓW SZKOŁY ZASAD OGÓLNYCH 

 

1. Przy każdorazowym niezastosowaniu się do wyżej wymienionych zasad 

uczniowi zostaje wpisana  uwaga  do  e-dziennika. Nauczyciel oznacza ją 

literą „T”. Uwagi są wpisywane za każdym razem, gdy uczeń złamie 



Regulamin, nawet jeśli podczas danej przerwy lub lekcji uwaga została 

już wpisana. 

 

2. Uczniowi, który otrzyma dwie uwagi oznaczone literą „T”, wychowawca 

oddziału  udziela kary wymienionej w § 80 ustęp 2 pkt.1 Statutu Szkoły 

(upomnienie wychowawcy). 

 

3. Uczniowi, który otrzyma trzy uwagi oznaczone literą „T”, wychowawca 

oddziału  udziela kary wymienionej w § 80 ustęp 2 pkt.3 Statutu Szkoły 

(nagana wychowawcy klasy, która może skutkować obniżeniem 

śródrocznej lub rocznej oceny zachowania o jeden stopień od oceny 

proponowanej) 

 

4. Przy nagminnym łamaniu wyżej wymienionych zasad, gdy wpisane 

uwagi, udzielona nagana wychowawcy i  obniżenie oceny zachowania 

nie spowodowały respektowania przez ucznia postanowień Regulaminu, 

otrzymuje on naganę Dyrektora Szkoły skutkującą kolejnym obniżeniem 

o kolejny stopień proponowanej śródrocznej lub rocznej oceny 

zachowania.   

 

5. Nauczyciel może polecić uczniowi odłożenie telefonu lub innego 

urządzenia elektronicznego na biurko, a następnie przekazuje je do  

Sekretariatu Szkoły, skąd jest odbierane przez Rodzica (opiekuna 

prawnego) w godzinach pracy szkoły.  

 

6. Procedura opisana w pkt.5 wymaga uzyskania przez wychowawcę 

oddziału pisemnej zgody Rodzica (opiekuna prawnego) na jej 

zastosowanie. Zgody udziela Rodzic na pierwszym w danym roku 

szkolnym Zebraniu z Rodzicami.  

 

 

 

Regulamin został opracowany przez Radę Pedagogiczną w 

porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły.  

Regulamin  wchodzi w życie z dniem 16 września 2019r 


