
Zarządzenie nr 10/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 

z dnia 22 października 2021 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego warunki wnoszenia i korzystania 

przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku z 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  umożliwiających 

przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku 

 

 

Na podstawie: Art. 68 ust.1 pkt 1, 3, 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

(tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 r. poz.59) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Wprowadzam Regulamin określający warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych 

i  innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu 

i  dźwięku przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku, którego 

treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§2 

Regulamin korzystania określający warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych 

i  innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu 

i  dźwięku przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku 

obowiązuje od 25 października 2021 r. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego 

Krzysztof Keński 
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Załącznik do Zarządzenia nr 10/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Malborku 

 

Regulamin określający warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych 

i  innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz 

rejestrowanie obrazu i  dźwięku przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana 

Kochanowskiego w Malborku 

 

I.  

Warunki wnoszenia i korzystania 

1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

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

sprzętu przynoszonego przez uczniów. 

3. Zgodnie z zapisem § 53 ust.1 pkt.17 Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana 

Kochanowskiego w Malborku na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych 

oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku (powinny być wyłączone i schowane do plecaka/torby). 

Zakaz ten dotyczy uczniów i uczennic szkoły. 

4. Uczniom i uczennicom w szczególności zabrania się używania telefonów, smartfonów itp. 

urządzeń do: 

a) wykorzystywania w innych celach niż kontaktowanie się z rodzicami/opiekunami 

b) filmowania i fotografowania uczniów, nauczycieli, innych pracowników, osób 

przebywających na terenie szkoły 

c) nagrywania i w jakikolwiek inny sposób utrwalania przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia 

d) gier, słuchania muzyki itp. 

5. W uzasadnionych przypadkach Szkoła zapewnia rodzicom i uczniom możliwość 

wzajemnego kontaktu przez telefon w sekretariacie Szkoły. 
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6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, szczególnie 

zdrowotnych, uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać ze swojego telefonu 

komórkowego. Uczeń wykorzystuje telefon tylko w celu skontaktowania się z rodzicem lub 

opiekunem w obecności nauczyciela. 

7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

zajęcia (dotyczy to również zajęć świetlicowych, bibliotecznych, pozalekcyjnych i innych 

odbywających się na terenie szkoły lub organizowanych przez szkołę poza jej terenem). 

8. Zasady użytkowania telefonów na wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez Szkołę 

każdorazowo ustala kierownik wycieczki. O przyjętych zasadach (zgodnie z Regulaminem 

organizowania wycieczek) informuje uczniów i ich rodziców przed wyjazdem na wycieczkę 

II.  

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu. 

1. Przekazanie telefonu dyrektorowi szkoły i poinformowanie o tym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych. Telefon mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie prawni. 

Uczeń otrzymuje uwagę do dziennika. 

2. Nagminne lub rażące łamanie niniejszego regulaminu przez ucznia może spowodować 

wydanie przez dyrektora zakazu wnoszenia telefonu na teren szkoły lub inne kary 

przewidziane w § 55 ust.3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w 

Malborku 


