
 
 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych 

w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeostwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz.968), 

I. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły, na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach. 

1. Podczas pobytu w szkole i na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych, smartwatchy, aparatów cyfrowych, kamer, 

laptopów, tabletów (z wyjątkiem sytuacji patrz pkt. 7 i 8), itp. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować 

aparat telefoniczny. 

3. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę w tym zajęć świetlicowych. 

4. Nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli, innych pracowników 

szkoły. 

5. Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

7. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych tj. pilnego kontaktu z rodzicem, uczeń 

może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela, bądź pracownika 

szkoły.  

8. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą także korzystać z telefonu 

komórkowego podczas wycieczek szkolnych i zawodów. 

9. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie na własną 

odpowiedzialność.  

10. Zaginięcie, uszkodzenie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić 

wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.  

II. Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania  

z telefonów na terenie szkoły, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp. 

1. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma 

miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia 

uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy 

dyscyplinującej. 

2. Dwukrotne naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na 

terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się  

w sekretariacie szkoły. 

3. Dwukrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje wystawieniem 

punktów ujemnych. 

4. W przypadku ponownego złamania przez ucznia zasad używania telefonów 

wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego 

postępowania. 



 
 

5. Notoryczne łamanie powyższych zasad może skutkować udzieleniem nagany 

Dyrektora. 

6. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane  

w dzienniku lekcyjnym.  

III. Używanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego w celu zaszkodzenia drugiej 

osobie. 

1. Kiedy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej 

osobie, powinni:  

a) Skonfiskować telefon i złożyć do depozytu w sekretariacie szkoły z informacją 

dotyczącą zdarzenia (kiedy i dlaczego został skonfiskowany telefon). 

b) Przekazać wychowawcy i pedagogowi/ psychologowi szkolnemu informację  

o możliwości popełnienia czynu karalnego.  

2.  Interwencja wychowawcy:  

a) Zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły.  

b) Przejrzenie treści telefonu przez rodzicaucznia (w obecności nauczyciela i ucznia - 

właściciela telefonu). 

c) Rozmowa z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu.  

d) W razie potrzeby skierowanie uczestników zajścia do pedagoga/ psychologa w celu 

zdiagnozowania dokładnej przyczyny zajścia.  

e) Powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział  

w zajściu.  

f) Rozmowa pedagoga/psychologa z ofiarą cyberprzemocy. 

g) Ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia w porozumieniu  

z dyrekcją szkoły.  

h) W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek 

na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia o zdarzeniu Policję/ 

lub Sąd Rodzinny Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor 

Szkoły.  

i) W sytuacji zachowania polegającego na powtarzającym się łamaniu zasad 

używania telefonów komórkowych na terenie szkoły Dyrektor po konsultacji  

z wychowawcą i pedagogiem, może uznać takie zachowanie za przejaw 

demoralizacji i obniżyć uczniowi ocenę zachowania do nagannej.  

j) Skonfiskowany telefon przechowywany jest w sejfie. Po jego odbiór rodzice 

powinni zgłaszać się do wychowawcy dziecka, który razem z nimi uda się do 

Dyrektora Szkoły po odbiór aparatu.  

k) Wychowawca i pedagog/ psycholog monitoruję sytuację ucznia (ofiary), 

sprawdzając czy nie są wobec niego podejmowane działania odwetowe ze strony 

sprawcy. 


