
 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA  Z  TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH  

 I  INNEGO  SPRZĘTU  ELEKTRONICZNEGO 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  16  IM. F. CHOPINA  W  LUBLINIE 

 

 

1. Uczeń za zgodą rodziców może posiadać na terenie szkoły  telefon komórkowy i inny sprzęt 

elektroniczny (np. smartfon, mp3, aparat cyfrowy, laptop, tablet, kamera i in.).  

 

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

elektroniczny ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Szkoła nie odpowiada za zniszczenie, 

zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez ucznia.  

 

3. Uczeń jest zobowiązany do nieużywania i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego podczas:  

 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) wszystkich zajęć pozalekcyjnych, 

c) wszelkich zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę innych niż wycieczki szkolne    

o charakterze integracyjno-edukacyjnym, 

d) wszystkich uroczystości szkolnych, 

e) przebywania w bibliotece szkolnej, 

f) przebywania w stołówce szkolnej. 

 

4. Uczeń nie może wnosić telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego na teren 

obiektów sportowych (sale ćwiczeń, basen, boisko, siłownia) podczas zajęć wychowania 

fizycznego. Przed rozpoczęciem zajęć wychowania fizycznego uczeń zostawia telefon w szatni 

na własną odpowiedzialność.  

 

5. Uczeń nie może ładować telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego na terenie 

szkoły. 

 

6. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć 

wskazanych w pkt.3 jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub przebywającego w danym pomieszczeniu.  

 

7. Uczeń może korzystać  z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego na terenie 

szkoły: 

 

a) podczas przerw między zajęciami edukacyjnymi; 

b) przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych; 

c) po zakończeniu wszystkich zajęć edukacyjnych i innych, w których w danym dniu 

brał udział; 

d) podczas dyskotek szkolnych. 

 

8. Uczeń może korzystać z  telefonu  komórkowego i innego  sprzętu  elektronicznego podczas 

trwania wycieczek szkolnych o charakterze integracyjno-edukacyjnym wyłącznie za zgodą 

rodziców i ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Organizator i kierownik  wycieczki, a także 

opiekunowie uczestników wycieczki  nie odpowiadają za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 

sprzętu w czasie trwania wycieczki. 

 

9. W sytuacjach dopuszczających korzystanie z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego na terenie szkoły i poza nią, wskazanych w pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8, 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 prowadzący zajęcia z uzasadnionych powodów zgadza się na użycie przez ucznia 

telefonu komórkowego;   

c) pokazywać, przesyłać i w jakikolwiek inny 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. 

 

10. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może zarządzić tymczasowe zdeponowanie 

telefonów wszystkich uczniów danej klasy, na czas trwania określonych  zajęć, w następujący 

sposób: 

 

a) uczniowie, wchodząc do sali lekcyjnej, wyłączają telefony i składają je do pudełka lub 

innego pojemnika odpowiedniej wielkości; 

b) w czasie trwania zajęć pudełko z telefonami znajduje się poza zasięgiem uczniów, ale 

stoi w widocznym dla nich miejscu; 

c) uczniowie, wychodząc z sali lekcyjnej, po zakończeniu zajęć zabierają swoje telefony. 

 

 

11. Naruszenie przez ucznia obowiązujących w szkole zasad  korzystania z telefonu komórkowego 

i innego sprzętu elektronicznego  może skutkować: 

 

a) udzieleniem uczniowi upomnienia ustnego przez nauczyciela, 

b) wydaniem  uczniowi nakazu oddania telefonu nauczycielowi na czas trwania zajęć, których 

przebieg uczeń zakłócił niedozwolonym użyciem telefonu; nauczyciel wówczas sprawuje 

tymczasową pieczę nad telefonem w sposób bezpieczny dla ucznia i zarazem umożliwiający 

prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, a po zakończeniu zajęć zwraca telefon 

uczniowi; 

c) powiadomieniem rodziców i wpisaniem informacji do dziennika/zeszytu obserwacji; 

d) wydaniem uczniowi bezwzględnego zakazu – w porozumieniu z rodzicami – korzystania z 

telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły i w czasie zajęć 

pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 

e) wystawieniem  oceny z zachowania uwzględniającej wszystkie przypadki nierespektowania 

przez ucznia niniejszego regulaminu.  

 

 

 


