
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych  

oraz innych urządzeń elektronicznych przez uczniów  

Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu  

 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu , tj. w czasie lekcji, 

zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy i w bibliotece, a także 

przed i po skończonych zajęciach. Zakaz obowiązuje także na szkolnych 

obiektach sportowych, w szatniach, przebieralniach, w toaletach szkolnych  

i innych pomieszczeniach.  

2. Uczeń może posiadać na terenie szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt,  

ale przed wejściem na teren szkoły, w tym obiektów sportowych, musi  

być wyłączony i schowany w plecaku/ torbie.    

3. Uczeń, który za zgodą rodziców przynosi do szkoły telefon komórkowy i inny 

sprzęt elektroniczny ponosi za niego pełną odpowiedzialność.  Szkoła  

nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież  

ww. sprzętu przynoszonego przez uczniów.   

4. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia lub innego pracownika szkoły.  

5. Uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego podczas wycieczek szkolnych o charakterze integracyjno-

edukacyjnym za zgodą i na zasadach ustalonych przez nauczyciela-

organizatora, kierownika lub opiekuna wycieczki. Organizator i kierownik 

wycieczki, a także opiekunowie uczestników wycieczki nie odpowiadają  

za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu w czasie trwania wycieczki.  

6. Jeśli uczeń czeka na ważną informację lub chce skontaktować  

się z rodzicami/opiekunami prawnymi, ma obowiązek poinformować o tym 

fakcie nauczyciela, poprosić o pozwolenie na skorzystanie z telefonu i  ustalić 

sposób wykonywania tej czynności.  Uczeń może także skorzystać z telefonu 

dostępnego  w sekretariacie.  



7. W sytuacjach dopuszczających korzystanie z telefonu komórkowego i innego 

sprzętu elektronicznego na terenie szkoły i poza nią, wskazanych  

w pkt. 4.5 i 6, uczniowi nie wolno: 

a. nagrywać, fotografować i filmować nauczycieli, innych pracowników 

szkoły, uczniów bez ich wiedzy i wyraźnej zgody, 

b. nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebieg zajęć 

edukacyjnych, na których nauczyciel przedmiotu, pedagog, psycholog, 

logopeda, wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarz prowadzący 

zajęcia,  z uzasadnionych powodów zgadza się na użycie przez ucznia 

telefonu komórkowego, 

c. pokazywać, przesyłać i w jakikolwiek sposób rozpowszechniać za pomocą 

telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego treści- obrazu  

i dźwięku- niezgodnych z normami etycznymi i społecznymi 

obowiązującymi w polskiej tradycji kulturowej, uwłaczających godności 

osoby ludzkiej. 

8. Naruszenie przez ucznia obowiązujących w szkole zasad korzystania  

z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego może skutkować: 

a. wydaniem uczniowi nakazu oddania telefonu lub innego sprzętu 

elektronicznego nauczycielowi, który przekazuje go do „depozytu” 

znajdującego się w sekretariacie szkoły (telefon lub inny sprzęt 

elektroniczny odbiera rodzic lub opiekun prawny w obecności 

wychowawcy klasy, pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora 

szkoły/zastępcy) i: 

➢ jeśli sytuacja miała miejsce po raz pierwszy wychowawca 

przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem a uczeń 

otrzymuje  pisemne upomnienie w e-dzienniku, 

➢ jeżeli sytuacja miała miejsce po raz drugi uczeń ma obniżoną ocenę 

z zachowania, 

➢ jeśli uczeń złamie zasady po raz trzeci uczeń otrzymuje pisemną 

naganę dyrektora szkoły (rodzice/opiekunowie prawni ucznia 

zostają poinformowani poprzez e-dziennik), 



b. zakazem przynoszenia do szkoły telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego, 

c. skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego w przypadku permanentnego 

łamania zasad współżycia społecznego w szkole, co może  

być  traktowane jako przejaw demoralizacji. 


