
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH  

Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO  
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy 

w klasach 4-8 

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. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy 

niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także 

odpowiednim organom policji.  

3. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w 

czasie lekcji i przerw oraz po lekcjach jeśli uczeń przebywa na terenie szkoły 

lub pod opieką nauczyciela opieki pedagogicznej (świetlicy).  

Wyjątek stanowi jedna długa przerwa po 6 lekcji. Uczniowie klas 4-8 mogą 
używać telefonu tylko na jednej długiej przerwie: 

 w poniedziałki 13.20- 13.45 i pozostałe dni 13.35-14.00. 

4. Uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy od 8.00 do 

końca trwania lekcji. Telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane 

do plecaka/ torby, dotyczy to również słuchawek.  

5. Uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego tylko 

w nagłych przypadkach- np. złe samopoczucie lub nieoczekiwane odwołanie 

lekcji.  

6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel 

prowadzący lekcję. 

a) Jeżeli uczeń używa telefonu niezgodnie z wytycznymi nauczyciela- gra pisze 

wysyłając wiadomości, ogląda filmiki itp. Nauczyciel ma prawo wstawić uwagę 

do dziennika i przekazać telefon do sekretariatu. 



7. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub 

innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej i fotografowanej- np. przygotowanie filmu projektowego/praca w 

grupie.  

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych 
oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz 

przebieralniach.  

9. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego w bibliotece i czytelni szkolnej.  

10. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z 

telefonów komórkowych na lekcji jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną.  

11. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika  

wycieczki/ nauczyciela/ wychowawcy.  

12. Rodzice i uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, który 

niewłaściwie przechowują lub niezgodnie z regulaminem użytkują dzieci. 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu. 

Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie 

szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w 

sekretariacie szkoły.  

a) po stwierdzeniu naruszenia w /w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera 

telefon i do zakończenia lekcji przechowuje go w klasie, podczas przerwy 

międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu”  

b) po dwóch razach  złamania regulaminu telefon odbiera po skończonych 

lekcjach uczeń 

c). po trzecim i kolejnym (czwartym, piątym itd.) razie złamania regulaminu 

telefon z sekretariatu odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia;  

d) wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył 

obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych 

e) po kolejnym złamaniu regulaminu wychowawca obniża ocenę z zachowania.


