
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6  

IM. KS. PIOTRA SKARGI W JAROSŁAWIU 

Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Uczeń 

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

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

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

przynoszonego przez uczniów. 

4. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów 

komórkowych i wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny oraz innych urządzeń 

elektronicznych. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę (telefony mają być wyłączone i schowane do plecaka/ torby). 

5. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed 

rozpoczęciem lekcji, przed  wejściem do budynku szkoły.  

W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz 

wychowawców klasy. 

6.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. 

7. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych wynikającego z bieżącej potrzeby, uczeń może 

skorzystać z telefonu komórkowego podczas przerwy międzylekcyjnej za zgodą nauczyciela i 

w zasięgu jego wzroku. Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu 

komórkowego. Po zakończeniu rozmowy uczeń jest zobowiązany wyciszyć lub wyłączyć 

telefon i schować go do plecaka. 

8.Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną 

odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

Nauczyciel 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć komórkę podczas lekcji. 

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

uczniów na początku lekcji. 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu. 

1. W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń dostaje punkty ujemne zgodnie z Regulaminem 

oceniania zachowania. 



2.  Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po 

raz pierwszy, uczeń wyłącza telefon i oddaje nauczycielowi na biurko. Nauczyciel ma prawo 

zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim 

rozmowy dyscyplinującej. 

3. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi  nauczyciel  ma prawo odebrać uczniowi telefon 

lub inne urządzenie, a następnie zdeponować go u dyrektora szkoły. Telefon jest 

przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym. Uczeń ma 

wpisaną uwagę negatywną i punkty ujemne zgodnie z kryteriami oceniania zachowania . 

4. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych od Dyrektora szkoły 

zobowiązani są rodzice ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania 

regulaminu przez ucznia. 

5. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie upomnienia 

wychowawcy oraz może skutkować obniżeniem oceny z zachowania.   

6. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora 

 i obniżeniem zachowania do nagannego. 

7. Notorycznego łamania zasad współżycia społecznego w szkole może być traktowane jako 

przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego Wydział do 

spraw Nieletnich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI.  Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych  podczas zajęć szkolnych   

       
W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych 

oraz innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć 

pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i  schowane. 

W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgody na skorzystanie przez ucznia z 

telefonu komórkowego podczas zajęć.  

 

1. Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o 

warunkach(regulaminie) korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych podczas pobytu w szkole. 

2.   Nauczyciel, który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych  

          urządzeń elektronicznych podczas zajęć, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie 

wyłączenia lub schowania urządzenia. 

3.  Jeżeli sytuacja powtarza się,  nauczyciel  ma prawo odebrać uczniowi telefon lub inne 

urządzenie, a następnie zdeponować go u dyrektora szkoły. Telefon jest 

przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym. Uczeń ma 

wpisaną uwagę negatywną i punkty ujemne zgodnie z kryteriami oceniania 

zachowania 

4.   Nauczyciel lub wychowawca informuje o zdarzeniu  rodziców / opiekunów  

    prawnych ucznia. 

 

 


