
 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. GEN. BRYG. PIL. WITOLDA URBANOWICZA W SUWAŁKACH   

Uczeń:  

1. Podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (telefony powinny być wyłączone i schowane do plecaka/ 

torby), dotyczy to również słuchawek. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu ( telefonu komórkowego czy 

innych urządzeń elektronicznych przynoszonych przez uczniów do szkoły), za przynoszony sprzęt i ewentualne 

zniszczenia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas 

wycieczek i wyjść szkolnych, po uzyskaniu  zgody wychowawcy/ opiekuna wycieczki, który informuje uczniów  

i rodziców/opiekunów prawnych o zasadach używania urządzeń elektronicznych podczas wycieczek i wyjść,  

za sprzęt i ewentualne zniszczenia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie ucznia. 

4. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed lekcją.  

5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin 

lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy. 

6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy 

dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.  

7. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest 

zabronione. 

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w 

toaletach szkolnych oraz przebieralniach. 

9. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego w czytelni szkolnej. 

10. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w świetlicy szkolnej dopuszczalne jest 

tylko za zgodą wychowawcy świetlicy (szczegółowe zasady określa regulamin świetlicy). 

11. Obowiązuje zakaz ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  na terenie szkoły.  

12. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z niniejszym 

regulaminem uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z PSOZ. 

13. Jeżeli uczeń złamie zakaz korzystania z telefonu komórkowego bądź innych urządzeń elektronicznych na teren 

szkoły, otrzymuje punkty ujemne zgodnie z PSOZ a urządzenie zostaje odebrane i przekazane do sekretariatu 

szkoły. Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie w sekretariacie szkoły.  

14. Permanentne łamanie powyższego regulaminu korzystania z telefonu komórkowego bądź innych urządzeń 

elektronicznych na teren szkoły lub podczas wyjść/wycieczek szkolnych, jest traktowane jako przejaw 

demoralizacji i skutkuje wszczęciem wobec ucznia procedury w sprawie zapobiegania demoralizacji . 

 

Nauczyciel: 

1. Nauczyciel wycisza telefon komórkowy podczas lekcji i przerw. 

2. W sprawach związanych z pracą, nauczyciel ma prawo korzystać na lekcji i podczas przerw z telefonu 

komórkowego.  

3. Każdy nauczyciel ma prawo ustalenia z uczniami własnych zasady korzystania z telefonów komórkowych bądź 

innych urządzeń elektronicznych podczas swojej lekcji/zajęć, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem  

( np. odłożenie telefonów przez uczniów na początku zajęć, w miejsce wskazane przez nauczyciela).  


