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REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga 

w SANOKU 

 

Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z telefonów komórkowych: 

 

Przez Uczniów: 

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

   elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

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

    elektronicznych podczas wycieczek szkolnych zgodnie z regulaminem wycieczki.  

3. Nagrywanie obrazu i dźwięku za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest 

możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. Niedopuszczalne jest 

nagrywanie i fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie obowiązującymi normami 

etycznymi i społecznymi oraz udostępnianie treści obrażających lub ośmieszających inne 

osoby. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

    i innych urządzeń elektronicznych poza niżej opisanymi wyjątkami: 

a) Jeżeli uczeń chce skorzystać z własnego telefonu w celu połączenia się z rodzicami, 

informuje o takiej potrzebie nauczyciela, wychowawcę. Może również skorzystać 

z telefonu w miejscach wyznaczonych lub skorzystać z telefonu szkolnego 

w sekretariacie, 

b) Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego 

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

c) Podczas pobytu w świetlicy, uczeń ma prawo wykonać pilny telefon do rodzica lub 

opiekuna prawnego, wynikający z bieżącej potrzeby i za zgoda opiekuna świetlicy. 

5. W czasie pobytu ucznia w szkole telefon i inne urządzenia mają być wyciszone lub 

wyłączone i schowane do plecaka/ torby, dotyczy to również słuchawek. 

6. Zabrania się ładowania telefonów komórkowych przez na terenie szkoły.  

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje: 

a) odnotowanie tego zdarzenia przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym, jako uwaga 

publiczna (czyli dostępna dla innych nauczycieli oraz rodziców danego ucznia), 

b) w przypadku kolejnego, tj. drugiego złamania zasad, nauczyciel wpisuje uwagę publiczną, 

a wychowawca wzywa rodziców/opiekunów prawnych do szkoły oraz informuje 

o konsekwencjach dalszego naruszania regulaminu, 

c) w przypadku trzeciego złamania zasad korzystania z telefonów komórkowych, uczeń ponosi 

konsekwencje zgodne z regulaminem WSO dotyczącym oceniania zachowania (ma obniżenie 

oceny z zachowania o jeden stopień niż proponowana ocena wychowawcy) 

d) jeżeli uczniowi z powodu trzykrotnego złamania regulaminu zostanie obniżone zachowanie 

w I semestrze, to w II semestrze przy każdym kolejnym naruszeniu regulaminu wymierzane są 

kary porządkowe przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

http://www.zsbystrzyca.pl/TELEFONY.pdf#page=1
http://www.zsbystrzyca.pl/TELEFONY.pdf#page=1
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Przez Nauczycieli: 

  

1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć lub wyłączyć telefon komórkowy podczas zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, świetlicowych oraz dyżurów nauczycielskich i zebrań rady 

pedagogicznej.  

 

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

    uczniów na początku lekcji lub dyrektora/ organizatora zebrania. Nauczyciel nie może 

pozostawić uczniów bez opieki. 

 

3. Nauczyciela nie może używać telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych 

podczas  lekcji, z wyjątkiem sytuacji, w której wykorzystuje w/w sprzęt do prowadzenia 

danych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych oraz przypadków 

wymienionych w pkt. 2. 

 

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

    komórkowych na lekcji, jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną oraz kontrolować, czy 

uczniowie się do nich stosują. 

 

 

 

 

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 15 września 2020r. i został wprowadzony Zarządzeniem 

nr 3/2020/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Prugara- Ketlinga w Sanoku 

z dnia 15 września 2020r.  

 


