
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w Szkole Podstawowej w Lubiewie 

 

Uczeń 

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

własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

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

telefonów komórkowych czy innego sprzętu elektronicznego  przynoszonego przez 

uczniów. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych                            

i innych urządzeń elektronicznych ( w tym słuchawek, głośników bezprzewodowych).  

4. Poprzez „używanie" telefonów i innych urządzeń elektronicznych należy rozumieć: 

a. nawiązywanie połączenia telefonicznego, wizualnego; 

b. redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

c. rejestrowanie materiału audiowizualnego (obrazu i dźwięku); 

d. odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

e. transmisja danych (w tym przeglądania stron internetowych); 

f. wykorzystywania urządzeń do szeroko rozumianej rozrywki (gry, aplikacje); 

g. oraz innych czynności, które urządzenia elektroniczne umożliwiają; 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych, szatniach i innych dostępnych 

pomieszczeniach. 

6. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego w bibliotece szkolnej i czytelni. 

7. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon                       

i inny sprzęt elektroniczny do plecaka/torby/szafki szkolnej. 

8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

lekcje. 

9. W czasie pobytu w szkole kontakt z dzieckiem/rodzicem jest możliwy poprzez 

sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy. Jednak dopuszcza się możliwość 

korzystania z telefonu komórkowego w wyjątkowych sytuacjach (konieczność 

skontaktowania się z rodzicami  z powodu złego samopoczucia, zmiany planu lekcji         

w danym dniu, uzyskanie zgody rodziców na dłuższe pozostanie w szkole i inne nie 

przewidziane okoliczności) za  zgodą nauczyciela  i w jego obecności.  



10. W uzasadnionych przypadkach (choroba przewlekła) uczeń może uzyskać zgodę 

Dyrektora Szkoły na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły telefonu 

komórkowego. 

11. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas 

wycieczek szkolnych jest możliwe zgodnie z regulaminem wycieczek oraz po 

ustaleniu zasad z nauczycielem prowadzącym daną wycieczkę. Pełną 

odpowiedzialność za sprzęt oraz sposób wykorzystania przez dziecko podczas 

wycieczek ponoszą rodzice. 

12. Zabrania się ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

które nie są mieniem szkoły, na terenie szkoły.  

 

Nauczyciel 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon komórkowy podczas lekcji. 

2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym 

fakcie uczniów na początku lekcji. 

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami  zasady korzystania z telefonów 

komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z regulaminem. 

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 

 

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu lub innego urządzenia na terenie 

szkoły, skutkuje zabraniem urządzenia przez nauczyciela a następnie przekazaniem 

go do depozytu w sekretariacie szkoły – urządzenie zostaje wyłączone przez  ucznia. 

Sprzęt odbierają osobiście rodzice/prawni opiekunowie a uczeń otrzymuje punkty 

ujemne zgodnie z Punktowym Systemem Zachowania Uczniów. 

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

nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły, a następnie 

powiadomiony zostaje rodzic ucznia. 

3. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma 

miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia 

uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy 

dyscyplinującej. 

4. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje obniżeniem oceny z zachowania                          

o 1 stopień. 



5. Notoryczne łamanie zasad niniejszego regulaminu może być traktowane jako przejaw 

demoralizacji i skutkować udzieleniem nagany dyrektora, a w wyjątkowych 

przypadkach obniżeniem zachowania do nagannego. 

6. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego zostają każdorazowo odnotowane w dzienniku elektronicznym. 


