
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu 

 

1. Uczniowie przynoszą do Szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny (np. odtwarzacze MP3 

i MP4, aparaty fotograficzne, czytniki PDF, dyktafony, kamery, tablety, konsole PSP i in.) na własną 

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu. 

2. Podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych obowiązuje całkowity zakaz korzystania przez uczniów 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada 

telefon. Zakaz ten dotyczy również przerw i wszelkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę. 

Sprzęt powinien być wyłączony lub wyciszony i schowany. 

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. Korzystanie ze sprzętu elektronicznego jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

nauczyciela (np. korzystanie z kalkulatora, zrobienie klasowego zdjęcia itp.)  

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego sprzętu jest możliwe jedynie za zgodą 

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

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6. Uczeń ma prawo zadzwonić do rodzica tylko za zgodą i w obecności nauczyciela. 

7. W sytuacjach niecierpiących zwłoki (np. wypadek) rodzic jest natychmiast informowany przez sekretariat 

Szkoły lub z telefonu wychowawcy / nauczyciela prowadzącego lekcję lub sprawującego dyżur podczas 

przerwy. 

8. Nie wolno ładować telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

9. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub 

innego urządzenia, a następnie zdeponowania go w Sekretariacie Szkoły. Telefon jest przechowywany 

w zabezpieczonej i podpisanej kopercie.  

10. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, 

wyłącza go nauczyciel w obecności ucznia. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.  

11. Fakt odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia elektronicznego wraz z uzasadnieniem 

odnotowywany jest w dzienniku elektronicznym w rubryce uwagi. 

12. W przypadku, gdy nieregulaminowe użycie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego ma miejsce po raz 

pierwszy, uczeń może samodzielnie odebrać sprzęt w Sekretariacie Szkoły po skończonych wszystkich 

zajęciach w danym dniu. 

13. Jeżeli sytuacja powtarza się, do odebrania telefonu z Sekretariatu Szkoły upoważnieni są rodzice lub 

opiekunowie prawni ucznia. 

14. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje obniżeniem śródrocznej lub rocznej oceny z zachowania 

o jeden stopień. 


