
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych  

oraz innych urządzeń elektronicznych 
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie 

 

 

1. Dopuszcza się przynoszenie telefonów komórkowych do szkoły. 

 

2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

 

3. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych 

(również słuchawek) oraz innych urządzeń elektronicznych (nie dotyczy przerw). W 

trakcie zajęć aparaty powinny być wyłączone (dotyczy to wszystkich funkcji 

urządzenia) i schowane do torby/plecaka. 

 

4. Korzystanie z telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły być 

zgodne z przyjętymi normami społecznymi i etycznymi. 

 

5. Nauczyciel ma prawo wydać polecenie odłożenia telefonu/urządzeń w wyznaczone 

miejsce np. w czasie prac pisemnych. 

 

6. Uczeń ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego przed lekcją. 

 

7. Dopuszcza się możliwość pozostawienia włączonego telefonu komórkowego na 

zajęciach edukacyjnych oraz skorzystania z telefonu podczas lekcji za zgodą 

nauczyciela, wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, szczególnie 

zdrowotnych. 

 

8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel 

prowadzący lekcje. 

 

9. Zabronione są działania związane z cyberprzemocą: 

− nie wolno fotografować i nagrywać innych osób w sytuacjach i w sposób 

naruszający dobra osobiste lub wizerunek, 

− nie wolno przesyłać i publikować zdjęć i nagrań bez zgody osoby fotografowanej 

lub nagrywanej, szczególnie wtedy, gdy może to ją obrazić, skrzywdzić lub 

narazić na krzywdę jej wizerunku, 

− nie wolno nękać telefonami lub smsami o treści agresywnej lub powodującej 

krzywdę innych, 

− nie wolno przesyłać, udostępniać za pomocą telefonu treści zawierających 

elementy przemocy oraz treści nielegalne. 



 

10. Nie wolno korzystać z telefonów/urządzeń podczas jedzenia obiadu w stołówce 

szkolnej.  

 

11. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły bez zgody nauczyciela. 

 

12. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat 

szkoły. 

 

13. Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu: 

1) w przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z telefonu 

komórkowego/urządzenia, nauczyciel zapisuje stosowną uwagę w e-dzienniku; 

2) nauczyciel ma także prawo żądać od ucznia wyłączenia telefonu i przekazać go do 

depozytu, do sekretariatu szkoły; nie oddanie urządzenia skutkuje wpisem uwagi do e-

dziennika i rozmową z rodzicem; 

3) sprzęt z depozytu odbierają osobiście rodzice/opiekunowie od dyrektora szkoły; 

4) jeśli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca klasy, 

pedagog lub dyrektor wzywają rodziców – jeśli jest to konieczne, powiadamia się 

odpowiednie organy, służby; 

5) częste łamanie regulaminu spowoduje obniżenie oceny z zachowania.  


