
Regulamin korzystania przez uczniów  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego z 

telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 

2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U 

Nr 61. Poz. 624, z późn. zm.) statut szkoły powinien określid, między innymi, prawa i 

obowiązki uczniów, do których to obowiązków należy przestrzeganie warunków korzystania 

z telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych na terenie szkoły.  

W związku z powyższym oraz nasilającą się tendencją wśród uczniów nadużywania 

funkcji zawartych w telefonie zostały opracowane nowe zasady wykorzystywania czy 

korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeo elektronicznych 

umożliwiających transmisję danych.  

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, Rada Rodziców określili dnia 26.09.2017r. zasady 

użytkowania telefonów komórkowych oraz innych urządzeo elektronicznych na terenie 

szkoły, ponieważ konsekwentne ich przestrzeganie zarówno przez uczniów, rodziców jak też 

nauczycieli, są nie tylko kwestią porządkową i organizacyjną, ale przede wszystkim 

elementem procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę. Podejmowane działania i 

interwencje mają na celu zwiększenie bezpieczeostwa uczniów w Internecie i ustrzeżenie ich 

przed zagrożeniami, które mogą nieśd treści w postaci elektronicznej 

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i 

innych urządzeo elektronicznych zastały przedstawione i zaakceptowane na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej w dniu 13.10.2017 r. określają one że: 

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

własną odpowiedzialnośd. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, 

zagubienie czy kradzież sprzętu. 

2. Uczeo ma prawo korzystad na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych 

urządzeo elektronicznych wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad: 

a) podczas zajęd edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez 

uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych. Dotyczy to 

wszystkich funkcji jakie posiada telefon komórkowy. Zakaz ten dotyczy również 

zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, 

b) uczeo zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i 

innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęd edukacyjnych (dotyczy 

to również słuchawek) 



c) nie wolno filmowad i fotografowad nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów bez ich wiedzy i zgody 

d) nie wolno nagrywad i w jakikolwiek inny sposób utrwalad przebiegu lekcji bez 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęd edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych po 

uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

f) uczeo ma prawo korzystad z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych tylko na boisku 

szkolnym oraz przed zajęciami edukacyjnymi i po nich ( z wyłączeniem pkt. 2c), 

g) nie wolno ładowad telefonu komórkowego na terenie szkoły 

3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek po 

trzykrotnym upomnieniu i informacji skierowanej do rodzica (w dzienniczku 

ucznia, telefonicznie) odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a 

następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest przechowywany w 

zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym. 

4. Przed odebraniem telefonu uczeo obowiązany jest go wyłączyd. W przypadku 

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

ma prawo wyjąd z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. 

5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeo elektronicznych upoważnieni są 

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. W przypadku, gdy uczeo mieszka w 

internacie, dyrektor szkoły ma prawo wydad uczniowi zdeponowany sprzęt 

elektroniczny po zakooczonych zajęciach edukacyjnych wyłącznie po 

telefonicznym skontaktowaniu się rodziców ze szkołą w tej sprawie. 

6. W przypadku kiedy uczeo odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia 

nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły oraz 

zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

7. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma 

miejsce po raz pierwszy i drugi, wówczas wychowawca, nauczyciel ma prawo 

zwrotu urządzenia uczniowi po zakooczeniu zajęd edukacyjnych i po 

przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. 

8. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i 

obniżeniem zachowania. 

9. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowanie w związku z tym sankcje zostają odnotowane w 

dzienniku lekcyjnym. 

10.  Nauczyciele mają prawo korzystania w czasie lekcji z telefonów komórkowych i 

stacjonarnych tylko w sprawach służbowych. 

11. W uzasadnionych przypadkach uczeo ma prawo skorzystad z telefonu szkolnego 

(sekretariat 61 4244500). Rodzic również ma możliwośd kontaktu z dzieckiem w 

ten sam sposób. 


