
REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

NA TERENIE SZKOŁY 

- UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ - 
 
 
 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny 

na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, 
zagubienie czy kradzież sprzętu. 

 

2. Uczniowie mają prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego 

      i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów 

      cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem 

      poniższych zasad. 
 

a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje zakaz korzystania przez uczniów 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to 

wszystkich funkcji, jakie posiada aparat telefoniczny i inne urządzenia 

elektroniczne, 
 

b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu 

komórkowego i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć 

edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek), 
 

c) w szkole obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą 

telefonu i innych urządzeń elektronicznych bez uzyskania odpowiedniej 
zgody, a w szczególności: 
 

-fotografowania i nagrywania nauczyciela w czasie zajęć szkolnych oraz poza nimi; 
-fotografowania i nagrywania innych pracowników szkoły; 
-fotografowania i nagrywania innych uczniów na lekcjach i poza nimi; 
 

d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu 

lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 
 

e) nie wolno zakłócać spokoju i porządku publicznego np. poprzez 

puszczanie głośnej muzyki z głośników, 
 

f) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w 

sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, 
 

g) nauczyciel może ustalić wykorzystanie telefonu/urządzenia, jako 

pomoc dydaktyczną, 
 

h) uczeń SP ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

    elektronicznego jedynie podczas przerwy obiadowej. 
 



3. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych                                      
oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz szatniach. 

 

4. Nie wolno ładować telefonów komórkowych i innych urządzeń 

        elektronicznych na terenie szkoły. 
 

 
5. Konsekwencją nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu korzystania 

        z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest: 
 

  a)   wpisanie do dziennika negatywnej uwagi, 
  b)   obniżenie oceny zachowania, 
  c)   objawy permanentnego łamania regulaminu szkolnego mogą być 

         traktowane jako przejaw demoralizacji i zgodnie z wpisem w statucie 

         szkoły, skutkować będą skierowaniem sprawy do sądu. 
 

6. Powyższy regulamin obowiązuje na terenie szkoły, a także na pozaszkolnych 

     zajęciach edukacyjnych. 
 

7. Zasady użytkowania telefonów na wycieczkach, zawodach i innych wyjazdach 

organizowanych przez Szkołę każdorazowo ustala kierownik/opiekun wycieczki 
zgodnie z powyższym Regulaminem. 
 

O przyjętych zasadach informuje się uczniów i ich rodziców przed 

rozpoczęciem wycieczki / wyjazdu. 
 

Szczególnym restrykcjom podlegają działania uważane za cyberprzemoc: 

 

a)   fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób 

      naruszający ich dobra osobiste lub wizerunek, z naruszeniem 

      przyjętych norm etycznych i społecznych; 

 

b) przesyłanie i publikowanie zdjęć i nagrań bez zgody osoby 

        sfotografowanej lub nagranej, szczególnie wtedy, gdy może to ją 

        obrazić, skrzywdzić lub narazić na szwank jej wizerunek; 

 

c)     nękanie za pomocą wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych 

        powodującymi krzywdę innych osób; 

 

d) posiadanie, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń 

       treści zawierających elementy przemocy, pornografii oraz inne treści 

       nielegalne 


