
Regulamin  

korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Świdwinie 
 

 

I. Uczeń  

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na 

własną odpowiedzialność, wyłącznie za zgodą i wiedzą rodziców.  

2. Szkoła nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 

urządzeń przynoszonych przez uczniów. O zaginięciu lub kradzieży należy poinformować 

wychowawcę, a także odpowiednie organy policji. Nauczyciele i pracownicy szkoły nie mają 

obowiązku poszukiwania sprawcy kradzieży lub zniszczenia urządzenia. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych (w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych, przerw 

śródlekcyjnych, pobytu w świetlicy, czytelni i bibliotece szkolnej, przed i po zajęciach, na 

stołówce szkolnej, podczas przebywania w toaletach, szatniach i przebieralniach). Urządzenia 

powinny być wyłączone i schowane do torby/plecaka.  

4. W wyjątkowych przypadkach uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać z telefonu 

komórkowego w w/w sytuacjach. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest 

możliwy poprzez Sekretariat szkoły i wychowawcę klasy.  

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

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

6. Utrwalanie dźwięku i/lub obrazu za pomocą telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły jest zabronione.  

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w toaletach szkolnych i przebieralniach.  

8. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz odtwarzanie muzyki za pomocą urządzeń 

elektronicznych. Ze względów bezpieczeństwa dotyczy on również korzystania z słuchawek.  

9. Uczniowie nie mogą ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.  

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Uczniowie 

zabierają na wycieczki telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na własną 

odpowiedzialność, wyłącznie za zgodą i wiedzą rodziców.  

 

II. Nauczyciel  

1. Nauczyciele nie mają obowiązku wyłączania i wyciszania telefonów komórkowych podczas 

lekcji i innych czynności służbowych.  

2. Dopuszcza się możliwość używania telefonów komórkowych przez nauczycieli podczas lekcji, 

jeżeli jest to podyktowane względami bezpieczeństwa lub w innych, nie cierpiących zwłoki, 

sprawach służbowych. Należy jednak ograniczyć użycie urządzenia do niezbędnego 

minimum. Zasady te dotyczą również dyżurów nauczycielskich.  

3. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację lub telefon, powinien poinformować o tym fakcie 

uczniów na początku lekcji.  

 



III. Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu  

1. Jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie w/w zasad używania telefonów komórkowych i 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i 

dodatkowych, przerw śródlekcyjnych, pobytu w świetlicy, czytelni i bibliotece szkolnej, przed 

i po zajęciach, na stołówce szkolnej, podczas przebywania w toaletach, szatniach i 

przebieralniach), na prośbę nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciela dyżurującego lub 

innego nauczyciela, lub pracownika szkoły, uczeń jest zobowiązany wyłączyć i schować 

urządzenie lub oddać urządzenie (wyłączone) nauczycielowi.  

2. Nauczyciel, który przechowuje oddany przez ucznia telefon komórkowy lub inne urządzenie 

elektroniczne może podjąć następujące kroki: 

 przetrzymać urządzenie do końca zajęć (lub przerwy);  

 przetrzymać urządzenie do końca zajęć lekcyjnych danego dnia;  

 przetrzymać urządzenie do czasu odebrania go przez rodziców (po uprzednim 

poinformowaniu i uzgodnieniu z rodzicami);  

 poinformować wychowawcę o naruszeniu zasad i przekazać mu urządzenie 

pozostawiając wychowawcy decyzję o dalszych konsekwencjach; 

 wpisać odpowiednią uwagę do dziennika i/lub informację do rodziców. 

3. Sposób działania każdorazowo zależy od decyzji nauczyciela, który stwierdził naruszenie 

zasad, i od jego oceny danej sytuacji.  

4. W przypadku stwierdzenia rażącego i/lub powtarzającego się naruszenia zasad, należy 

poinformować o tym wychowawcę, który poinformuje rodziców i podejmie odpowiednie 

kroki wychowawcze.  

5. Nauczyciel, który przechowuje oddany przez ucznia telefon komórkowy lub inne urządzenie 

elektroniczne (wyłączone), przejmuje na ten czas odpowiedzialność za urządzenie.  

6. Jeśli nauczyciel używa telefonu komórkowego niezgodnie z niniejszym regulaminem, 

uczniowie mają prawo poinformować o tym fakcie swojego wychowawcę, a ten Dyrektora 

szkoły.  

 


