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Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 4/2020-2021 z dn. 1 września 2020 r. 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH                                                                                   

I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH                                                                                                         
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY 

 
1. Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły 

telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzacze MP3. 
 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 
 

3. Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej mają całkowity zakaz korzystania  z telefonów 

komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły. 

 

4. Uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej mają prawo korzystać na terenie szkoły  

z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (odtwarzacze CD, mp3, mp4, 

laptopy, smartfony i tablety) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad: 

a) W czasie lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych                              
i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3. 
 

b) Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę, z wyłączeniem zajęć świetlicowych. 

5. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego): 
a) nawiązywanie połączenia telefonicznego 
b) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 
c) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 
d) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 
e) transmisja danych; 
f) wykonywania obliczeń. 

 
         W przypadku  innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” 

dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do  wykonania na danym urządzeniu. 

6. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego  i innego sprzętu 

elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek). 

 

7. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów bez ich 

wiedzy i zgody*. 

 

8. Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

9. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć 

edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,  po uprzednim uzyskaniu 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
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10. Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego 

podczas przerw międzylekcyjnych  z tym, że:  

a) w trakcie przerw nie wolno głośno odtwarzać muzyki, do słuchania muzyki używa 

się słuchawek, 

b) nie wolno nagrywać materiału audiowizualnego, 

c) nie wolno ładować telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego      

na terenie szkoły. 

 

11. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia wychowawcy 

informacji o naruszeniu regulaminu przez ucznia. Wychowawca upomina ucznia o obowiązku 

zastosowania się do przepisów niniejszego regulaminu i wpisuje uwagę w dzienniku 

elektronicznym.  

 

12. W przypadku ponownego naruszenia regulaminu - nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia 

wychowawcy informacji o naruszeniu regulaminu przez ucznia. Wychowawca upomina 

ucznia o obowiązku zastosowania się do przepisów niniejszego regulaminu, wpisuje uwagę                   

w dzienniku elektronicznym i powiadamia Dyrektora szkoły, który udziela uczniowi nagany. 

 

13. Przy kolejnym – trzecim – naruszeniu regulaminu postępowanie nauczycieli i wychowawcy 

jest takie, jak w pkt 12, natomiast skutkiem jest obniżenie uczniowi oceny zachowania                      

o jeden stopień oraz   całkowity zakaz korzystania przez ucznia z telefonów komórkowych                      

i innego sprzętu elektronicznego wymienionego w pkt. 4 na terenie szkoły.                 

 

14. W przypadku naruszenia regulaminu przez ucznia, każdorazowo wychowawca ma obowiązek 

poinformowania o tym fakcie rodzica (prawnego opiekuna).  

 

15. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego                      

i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane  w dzienniku elektronicznym. 

 

16. W przypadku stwierdzenia przez Radę Pedagogiczną częstego łamania regulaminu przez 

uczniów, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o cofnięciu regulaminu i wprowadzeniu 

zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

Szkoły Podstawowej we Wrześnicy. 

 
Niniejszy Regulamin uzgodniono z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej  oraz Radą Rodziców w Szkole Podstawowej 

we Wrześnicy. 

 

 

 

 

 

 

  * Rozpowszechnianie nagranych filmów, zdjęć i wizerunku podlega ochronie - art. 23 i 25 k.c. w zw. z art. 448   k.c. oraz  art. 81 

ustawy o prawie autorskim. 
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OŚWIADCZENIE 

    Ja, niżej podpisany/a uczeń/uczennica klasy ……… Szkoły Podstawowej we Wrześnicy 

oświadczam, że w dniu …………………….. zostałem zapoznany/a z Regulaminem Korzystania                          

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej 

we Wrześnicy. Zrozumiałem cały tekst w/w regulaminu i zobowiązuję się do przestrzegania 

postanowień zapisanych w w/w regulaminie. Poznałem/am również kary, które będą 

wynikały z nieprzestrzegania przeze mnie postanowień w/w regulaminu.  

Własnoręczny, czytelny podpis uczniów: 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………. 

4. …………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………. 

6. ……………………………………………………. 

7. ……………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………. 

9. ……………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………. 

11. ……………………………………………………….. 

12. ………………………………………………………… 

13. ………………………………………………………… 

14. ………………………………………………………… 

15. ………………………………………………………… 

16. ………………………………………………………… 

17. ………………………………………………………….. 

18. ……………………………………………………………. 

19. ……………………………………………………………. 

20. ………………………………………………………….. 

                                                            Data i podpis wychowawcy ………………………………………. 


