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Załącznik nr 24 do Statutu MSP  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 
 I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  

W MORSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU 

Podstawa prawna: 

1. 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. 221 i 222); 

2. Statut Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku. 

Procedura: 

1. Uczniowie mogą za zgodą rodziców przynosić do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i 
inny sprzęt elektroniczny. 

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, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą 
(opiekunem) grupy. 

4. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 
(aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaków). 

5. Możliwe jest korzystanie z telefonów podczas zajęć jedynie do celów edukacyjnych za zgodą 
nauczyciela.  

6. Korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi jest możliwe tylko w 
wyjątkowych sytuacjach  za zgodą nauczyciela (przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem 
pkt.7. 

7. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu 
fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 
Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie 
przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 
Powyższe nie dotyczy wydarzeń publicznych odbywających się w szkole, w tym uroczystości 
szkolnych. 

8. Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia 
telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby.  



9. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego. 
10.Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje: 

- w klasach 1-3 otrzymanie uwagi wpisanej do systemu Librus; 
- w klasach 4-8 odjęcie punktów w punktowym systemie oceny zachowania: 
• za nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu 

elektronicznego, tzn. korzystanie z telefonów komórkowych i ze sprzętu 
elektronicznego w czasie lekcji oraz przerw na terenie szkoły, w tym w świetlicy  
i jadalni uczeń każdorazowo otrzymuje -15 pkt.);   

• za wyjęcie telefonu komórkowego w czasie lekcji uczeń każdorazowo otrzymuje -10 
pkt.  

Punkty do Librusa wpisuje  nauczyciel, który jest świadkiem łamania niniejszego regulaminu. 
W komentarzu do punktów należy wpisać miejsce i czas (przerwę lub lekcję). 

11.Za przestrzeganie niniejszego regulaminu (brak uwag świadczących o łamaniu regulaminu) 
wychowawca raz na semestr wstawia uczniowi punkty dodatnie w punktowym systemie oceny 
zachowania (+30 pkt.). 

Data aktualizacji: 28 kwietnia 2022 r. 


