
REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE 

 

1. W szkole, w czasie trwania zajęć lekcyjnych tj. od godz. 8.00 do 14.25 obowiązuje uczniów  

zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych 
służących do prowadzenia rozmów oraz rejestrujących obraz i/lub dźwięk (dotyczy również 

słuchawek). 

 

1.1.Zakaz dotyczy budynku szkolnego (sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia) oraz terenu  

      szkolnego (boiska sportowe, tereny zielone i inne) mieszczącego się w obrębie ogrodzenia  szkoły.  

 

1.2. W szatniach wychowania-fizycznego i toaletach szkolnych  bezwzględny zakaz korzystania  

       z telefonów komórkowych  oraz innych urządzeń elektronicznych obowiązuje zarówno w czasie  

       godzin zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.        

              

2. W godzinach zajęć lekcyjnych uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania aparatu w taki 

sposób, by nie był on widoczny dla innych osób (np.do plecaka, torby, kieszeni). 

 

3. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych przed i po zajęciach dydaktycznych        

oraz  podczas wycieczek szkolnych, zgodnie z regulaminem wycieczki. 

 

4. W ważnych sprawach, podczas przerwy, uczeń może skontaktować się z rodzicami / prawnymi 

opiekunami za pomocą telefonów będących w dyspozycji szkoły ( np. sekretariat ). 

 

5. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy lub nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego lub mieć włączony 

telefon w czasie zajęć dydaktycznych lub opiekuńczo-wychowawczych.  

 

6. W czasie zajęć dydaktycznych kontakt rodzica z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat 

szkoły oraz wychowawców klas (w czasie przerw międzylekcyjnych). 

 

7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 

jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne.  

 

8. W świetlicy szkolnej, za zgodą wychowawcy świetlicy, dopuszczalne jest korzystanie z telefonu 

komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 

 

9. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inne urządzenia  

elektroniczne  na własną odpowiedzialność. 

 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież urządzeń 

elektronicznych przynoszonych przez uczniów do szkoły oraz nie prowadzi działań 

wyjaśniających w tym zakresie. 

 

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu.  

 

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych     na terenie 

szkoły, skutkuje konfiskatą urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazaniem go                

do depozytu w sekretariacie szkoły – aparat zostaje wyłączony przez  ucznia. Urządzenia  

odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie.  

2. Uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.  

3. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel 

przekazuje informację wychowawcy klasy. Wychowawca udziela uczniowi kary regulaminowej            

i zawiadamia o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów. 


