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ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UCZNIÓW  

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GNIEŹNIE 

 

I. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny, za który są 

odpowiedzialni, szanują go i chronią przed zniszczeniem. 

II. Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy 

CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem 

poniższych zasad: 

1. Podczas zajęć edukacyjnych (w tym również podczas pobytu w  świetlicy) istnieje bezwzględny 

zakaz korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie 

posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. 

2. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego do plecaka, tornistra lub torby przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych 

i natychmiast po przybyciu do świetlicy (dotyczy to również słuchawek). 

3. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich 

zgody i wiedzy. 

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

prowadzącego zajęcia. 

5. Użycie przez ucznia telefonu lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych 

i w trakcie pobytu w świetlicy jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wskazanych przez nauczyciela 

lub po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6. Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas 

przerw, przed zajęciami i po nich. 

7. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

III. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub 

innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora lub vice-dyrektora szkoły.  

IV. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia 

telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci 

i kartę SIM. 

V. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie 

prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia. 

W przypadku, gdy uczeń mieszka w ośrodku, dyrektor szkoły ma prawo wydać uczniowi zdeponowany 

sprzęt elektroniczny po zakończonych zajęciach edukacyjnych wyłącznie po telefonicznym 

skontaktowaniu się rodziców lub opiekunów prawnych ze szkołą w tej sprawie. 

VI. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub wychowawca 

przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany regulaminowej, 

obniża ocenę z zachowania o 1 stopnień i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

VII. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, 

wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych lub 

pobytu w świetlicy i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. 

VIII. Jeżeli sytuacja powtarza się uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o 1 stopień. 

IX. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 

i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

X. Zasada niekorzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć edukacyjnych obowiązuje także 

nauczycieli z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ucznia 

 

Zaopiniowano pozytywnie przez Samorząd Uczniowski  na posiedzeniu w dniu 09.09.2016 roku. 

Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Pedagogiczną  na posiedzeniu w dniu 15.09.2016 roku. 

Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Rodziców  na posiedzeniu w dniu 22.09.2016 roku. 
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ANEKS  DO ZASAD KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UCZNIÓW  

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GNIEŹNIE 

Rok szkolny 2019/2020 

 

Do punktu II podpunkt 2 dodaje się następujące sformułowanie: 

Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej odkładają wyłączone telefony komórkowe do specjalnej szafki, 

umieszczając je w przegródkach ze swoim numerem z dziennika lekcyjnego. 

Po zakończonej lekcji uczniowie zabierają swoje telefony komórkowe.  

Za pozostawione podczas przerwy telefony w szafkach odpowiadają uczniowie.  

 

 

Do punktu IX dodaje się następujące sformułowanie: 

Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego  

i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w e – dzienniku. 

 

 

  


