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REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ

ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu
przynoszonego przez uczniów.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą
pełną odpowiedzialność za sprzęt.

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone
i schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek.

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

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu
komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych w pilnych sprawach kontakt z dzieckiem
jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy.

7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący
lekcje.

8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych w klasach 4-8 podczas długich przerw śródlekcyjnych, tzn. 20
minutowych, a za zgodą bibliotekarza także w czasie oczekiwania na zajęcia w
bibliotece, z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych. Uczeń nie może
zakłócać innym odpoczynku, w związku z czym musi wyciszyć telefon lub mieć
słuchawki na uszach.

9. Jeżeli uczniowie klas starszych tj. 4-8 przebywają w świetlicy szkolnej, mogą słuchać
muzyki, jeżeli mają słuchawki na uszach, natomiast ze względu na młodsze dzieci nie
mogą w inny sposób korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego.

10. W czasie pozostałych przerw telefonu można użyć tylko w wyjątkowych sytuacjach po
uzyskaniu na to zgody nauczyciela (np. pilny telefon do domu, skorzystanie ze
słownika itp.).

11. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych
urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne, chyba że pozwoli na to nauczyciel
jako np. fotografie z imprez klasowych, zadanie na lekcje itp.

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych, przebieralniach, przy sali
gimnastycznej i w szatni.



13. Obowiązuje całkowity zakaz patrzenia w ekran w czasie przemieszczania się po

szkole. W celu skorzystania z telefonu należy usiąść lub stanąć z boku w bezpiecznym
miejscu, nie zakłócając przemieszczania się innych.

14. W poszczególnych klasach wychowawcy we współpracy z dziećmi i rodzicami mogą
podjąć decyzję o całkowitym zakazie używania telefonów w czasie przerw.

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu.

Jeżeli uczeń używa urządzeń elektronicznych niezgodnie z niniejszym regulaminem:

Po pierwsze zostaje mu zwrócona uwaga (upomnienie ustne).

Po drugie zostaje wpisana do dziennika elektronicznego uwaga.

Trzy uwagi dotyczące nieprzestrzegania powyższego regulaminu skutkują obniżeniem

oceny z zachowania.


