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REGULAMIN 

 korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń elektronicznych   

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowie 
 

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

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.   

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

sprzętu przynoszonego przez uczniów.  

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą 

pełną odpowiedzialność za sprzęt .  

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być  

wyłączone i zdeponowane w przeznaczonym do tego pojemniku - dotyczy to 

również  

słuchawek). 

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

przed lekcją.  

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

nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt rodzica z dzieckiem jest możliwy 

poprzez Sekretariat szkoły oraz Wychowawców oddziałów.  

8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

lekcje.   

9. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń        

elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami                       

z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych.   

10. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych 

urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne.  

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.  

12. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego w Bibliotece szkolnej.   
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13. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w 

świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy (szczegółowe zasady 

określa regulamin świetlicy).  

14. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.   

 

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.   

3. Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania telefonu komórkowego na 

lekcji oprócz przypadków wymienionych w regulaminie.   

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

komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem.   

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu.   
1. Jeżeli uczeń złamie zasady niniejszego regulaminu po raz pierwszy, wówczas 

Wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, a uczeń otrzymuje 

pisemne Upomnienie Wychowawcy do zeszytu pochwał i uwag. 

2. Jeżeli uczeń złamie zasady niniejszego regulaminu po raz drugi, urządzenie zostanie 

odebrane i przekazane przez nauczyciela lub Wychowawcę do sekretariatu szkoły. 

Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie od Dyrektora szkoły. Uczeń 

ma zakaz przynoszenia sprzętu elektronicznego przez jeden miesiąc oraz otrzymuje 

pisemną Naganę Wychowawcy oddziału (z powiadomieniem rodziców wychowanka 

lub ucznia). 

3. Jeżeli uczeń złamie zasady niniejszego regulaminu po raz trzeci, urządzenie zostanie 

odebrane i przekazane przez nauczyciela lub Wychowawcę do sekretariatu szkoły. 

Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie od Dyrektora szkoły. Uczeń 

ma zakaz przynoszenia sprzętu elektronicznego do końca roku szkolnego oraz 

otrzymuje pisemną Naganę Dyrektora Zespołu (w obecności rodziców wychowanka 

lub ucznia). 

4. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole     

poprzez notoryczne łamanie zasad niniejszego regulaminu, mogą być traktowane jako 

przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu. 

5. Jeśli nauczyciel używa na lekcji telefonu komórkowego niezgodnie z niniejszym 

regulaminem uczniowie mają prawo poinformować o tym fakcie swojego 

Wychowawcę, ten Dyrektora szkoły.   

6. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez 

nauczycieli i pracowników szkoły upomnienia udziela Dyrektor szkoły.   

            Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r. 


