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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ 
INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 

W celu zapewnienia standardów edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa 

wszystkim uczniom Szkoły w kwestii używania urządzeń elektronicznych takich jak: telefony, 

przenośne urządzenia do gier, MP3, tablet itp. obowiązują poniższe zasady: 

1. Przed wejściem na teren szkoły (w tym boisko szkolne) uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon 

oraz inny sprzęt elektroniczny przed lekcjami i schować do plecaka lub torby. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych 

sprzętów elektronicznych. 

4. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego 

jako pomocy dydaktycznej, tylko na życzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

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

komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat 

szkoły oraz wychowawców klasy. 

6. Powyższe zasady nie dotyczą uczniów przewlekle chorych, którzy korzystają z aplikacji 

ratujących życie. 

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

elektronicznych jest niedopuszczalne. 

8. Nie przewiduje się możliwości korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, chyba że regulamin danej wycieczki na to 

pozwala. 

Nauczyciel 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon podczas lekcji. 

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

na początku lekcji. 

3. Nauczyciela obowiązuje również zakaz używania telefonu na lekcji w celach prywatnych. 

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

komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem. 
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Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 

1. W przypadku naruszenia regulaminu uczeń ma obowiązek odnieść urządzenie do sekretariatu 

szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o jego odbiór. 

2. Odmowa oddania telefonu do depozytu w sekretariacie będzie skutkowała adnotacją w 

dzienniku w zależności od stopnia przewinienia uwagą nauczyciela, naganą wychowawcy lub 

naganą dyrektora. 

3. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje całkowitym zakazem przynoszenia telefonu  

i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły. 

4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów przez nauczycieli upomnienia udziela 

Dyrektor szkoły. 

 

 

 


