
Regulamin pozostawiania telefonów komórkowych do depozytu szkolnego. 

 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim im. Alojzego Nagla mają zakaz 
przynoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych do szkoły (przepis reguluje 
Statut Szkoły). 

2. W przypadku konieczności skontaktowania się z rodzicami jest możliwość skorzystania z telefonu 
w sekretariacie szkoły. 

3. Zabrania się pozostawiania telefonów i innych urządzeń w sekretariacie szkoły.  

4. Za korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń w czasie trwania lekcji zgodnych z planem 
lekcji (dotyczy również przerw) uczeń otrzymuje punkty ujemne (zgodnie z PSO). 

5. W razie konieczności zabrania urządzeń do szkoły uczniowie pozostawiają je w depozycie w dyżurce 
szkolnej.  

6. Telefony można pozostawiać przed 1 lekcją w godz. 7.35 - 7.45 oraz 2 lekcją w godz. 8.30 - 8.40.  

7. Warunkiem pozostawienia telefonu lub innego urządzenia w dyżurce szkolnej jest wyłączenie 
urządzenia oraz uzupełnienie listy znajdującej się w dyżurce i poświadczenie danych podpisem.  

8. Pozostawione urządzenia można odbierać po zakończonych zajęciach lekcyjnych w godz. 12.15 - 12.25 
(po 5 lekcji)13.10-13.20 (po 6 lekcji); 14.05 - 14.10 (po 7 lekcji) odbiór należy poświadczyć podpisem  
na liście.  

9. W przypadku nieobecności pracownika w dyżurce szkolnej  z powodu innych obowiązków 
służbowych należy szukać innych pracowników obsługi na terenie szkoły celem odbioru urządzenia.  

10. Wydanie urządzenia odbywa się wyłącznie w obecności pracownika szkoły i po złożonym podpisie 
na liście.  

11. Uczeń oraz jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania niniejszy 
regulamin. 

podpis ucznia         podpis rodziców 

...............................................................    ………………………………………………………. 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji powyższego 
regulaminu 
 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)  
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

         podpis rodziców 

        …………………………………………………………. 


