
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

§ 49 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny 

na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. 

2. Podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych 

przez szkołę oraz przerw międzylekcyjnych istnieje bezwzględny zakaz 

korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych prywatnych 

urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji, jakie posiada sprzęt. 

3. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i 

innego prywatnego sprzętu elektronicznego przed wejściem na teren szkoły. 

4. Istnieje bezwzględny zakaz filmowania i fotografowania uczniów, nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

5. Istnieje bezwzględny zakaz nagrywania i utrwalania na nośnikach 

elektronicznych przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela. 

6. Użycie przez ucznia na terenie szkoły telefonu komórkowego lub innego 

sprzętu elektronicznego jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po 

uprzednim uzyskaniu zgody od pracownika portierni i odnotowaniu tego faktu. 

Używać telefonu można tylko w wyznaczonym do tego miejscu. 

7. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek 

odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, a następnie 

przekazania sprzętu wychowawcy ucznia, który zdeponuje go w sekretariacie 

szkoły. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w 

sejfie szkolnym. 

8. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku 

odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń 

ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. Zostaje to odnotowane 

na kopercie i podpisane przez ucznia. 

9. Wychowawca zawiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców lub opiekunów 

prawnych ucznia. 



10. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są 

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o 

konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia. 

11. W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia 

nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. 

Wychowawca udziela uczniowi dodatkowej kary z tytułu nie wykonania polecenia 

nauczyciela i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych).  

12. Jeżeli, nieregulaminowe użycie telefonu lub innego prywatnego sprzętu 

elektronicznego, ma miejsce po raz pierwszy uczeń otrzymuje negatywną uwagę, 

która zapisana zostaje w dzienniku elektronicznym. 

13. Każdy kolejny przypadek łamania ustalonych zasad skutkuje obniżeniem 

oceny z zachowania o I stopień. 


