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Regulamin  

korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

w Szkole Podstawowej nr1  im. Jana Pawła II w Sulejowie. 

Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

 

 

Uczeń 

1. Podczas pobytu w szkole i na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz      

używania telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów              

( z wyjątkiem sytuacji patrz pkt. 7 i 8). 

 2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć           

a następnie schować  aparat telefoniczny.  

3. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych 

przez szkołę w tym zajęć świetlicowych. 

4. Nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.  

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

nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

6. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.  

7. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych tj. pilnego kontaktu z rodzicem, uczeń może 

skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły i w jego 

obecności.  

8. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą także korzystać z telefonu 

komórkowego podczas zajęć, wycieczek szkolnych i zawodów. 

 9. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie na własną odpowiedzialność. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie pobytu 

dziecka w szkole.  
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Nauczyciel 

1.Nauczyciel ma obowiązek wyłączenia lub wyciszenia aparatu telefonicznego podczas lekcji. 

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

uczniów na początku lekcji. 

3.Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania telefonu komórkowego na 

lekcji oprócz przypadków wymienionych w regulaminie. 

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

komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem. 

 

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady 

korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły, podczas  zajęć 

pozalekcyjnych, wycieczek itp. 

 1. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po 

raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu 

zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej oraz 

powiadomieniu o tym fakcie rodziców. 

 2. Kolejne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje obniżeniem oceny zachowania       

o jeden stopień.  

3. W przypadku ponownego złamania przez ucznia zasad używania telefonów wzywany 

zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego postępowania.  

4. Notoryczne łamanie powyższych zasad może skutkować udzieleniem nagany dyrektora        

i obniżeniem zachowania do nagannego.  

5. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym. 
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