
ZAŁĄCZNIK NR 12 

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 im. Jarosława Dąbrowskiego  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 15 W RYBNIKU 

 

dotyczy: zasad korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów  

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

 

1. Decyzję w sprawie posiadania przez ucznia w szkole telefonu  

komórkowego/innego urządzenia elektronicznego podejmują jego  

rodzice/opiekunowie prawni. 

 

2.  Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe/inne urządzenia  

elektroniczne na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu. 

3.  Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu  komórkowego / innych 

urządzeń elektronicznych jedynie przed i po zajęciach  lekcyjnych, natomiast 

podczas zajęć z zachowaniem poniższych zasad: 

1)  podczas zajęć organizowanych przez szkołę (edukacyjnych, dydaktycznych,  

wychowawczych, opiekuńczych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych, przebywania 

pod opieką świetlicy szkolnej) obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez 

uczniów z telefonów komórkowych/innych urządzeń elektronicznych; 

2)  uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego 

/innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

3)  ucznia obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania innych osób  

(nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i innych osób) bez ich wiedzy  

i zgody; 

4)  nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez 

wiedzy i zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

5)  użycie przez ucznia telefonu komórkowego/innego urządzenia  

elektronicznego podczas zajęć organizowanych przez szkołę jest możliwe  

w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela  

prowadzącego zajęcia; 

6)  uczeń nie ma prawa korzystać z telefonu komórkowego/innego urządzenia  

elektronicznego podczas przerw międzylekcyjnych. Nie wolno ładować telefonów 

komórkowych/innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły; 

7)  uczniowie nie korzystają z dostępu do szkolnej sieci bezprzewodowej -  

obowiązuje zakaz udostępniania im hasła. 

4.  W sytuacji naruszenia przez ucznia zakazu korzystania z telefonu komórkowego 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

1)  nauczyciel najpierw stosuje wobec ucznia upomnienie ustne  

z jednoczesnym wpisem uwagi o nieprzestrzeganiu regulaminu do dziennika  
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lekcyjnego oraz poinformowaniem o dalszych konsekwencjach nieprzestrzegania 

regulaminu (odebranie telefonu); 

2)  w sytuacji, gdy pomimo zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, uczeń 

nadal dopuszcza się naruszenia zakazu korzystania z telefonu  

komórkowego w czasie tych samych zajęć, nauczyciel ma obowiązek odebrania 

uczniowi telefonu komórkowego/innego urządzenia elektronicznego, a następnie 

zdeponowania go u dyrektora szkoły; telefon jest przechowywany  

w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w metalowej szafie ; przed odebraniem  

telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć; w przypadku odmowy wyłączenia 

telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel; uczeń ma prawo wyjąć  

urządzenia kartę pamięci i kartę SIM, o czym, nauczyciel ma obowiązek  

poinformować ucznia; 

 

3)  do odebrania telefonu/innego urządzenia elektronicznego z depozytu  

upoważnieni są rodzice/opiekunowie prawni ucznia; zostają oni poinformowani 

o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia. 

  

5.  W sytuacji naruszenia przez ucznia zasad korzystania z telefonu  

komórkowego/innego sprzętu elektronicznego, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 

stosuje się od razu wobec ucznia sankcję, o której mowa w ust. 4 pkt 2,                     

z zastrzeżeniem, iż karta SIM i karta pamięci pozostaje w telefonie jako dowód    

w sprawie; dodatkowo zachowanie takie traktowane jest jako przejaw  

demoralizacji ucznia i skutkuje skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 

 

6.  Każde nieregulaminowe użycie telefonu komórkowego/innego urządzenia      

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane       

w dzienniku lekcyjnym i mają wpływ na ocenę zachowania ucznia - zgodnie           

z szczegółowymi kryteriami ocen z zachowania. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 12 września 2019r. 
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