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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35.01.2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie  

z dnia 14.01.2020 r.  

 

 

 

 

REGULAMIN  

WNOSZENIA I KORZYSTANIA  

Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH  

obowiązujący na terenie  

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie 

 

Podstawa prawna: 

1) § 99, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (Dz.U.2017 poz.59, z późniejszymi zmianami)  

2) § 82, ust. 2. Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa w szkole 

wprowadza się dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych Regulamin wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych obowiązujący na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie.  

2. Określone zasady użytkowania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły i konsekwentne ich przestrzeganie 

zarówno przez uczniów, rodziców jak też nauczycieli są kwestią porządkową i organizacyjną, a przede wszystkim elementem procesu wychowawczego 

realizowanego przez szkołę względem uczniów. 

3. Regulamin wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych obowiązujący na terenie Społecznej Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie jest podawany do wiadomości uczniom przez wychowawców, a rodzicom podczas zebrań. 

Rodzice i uczniowie mogą zapoznać się z treścią regulaminu również poprzez e-dziennik w zakładce „Pliki szkoły” 

4. Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 

a) telefonie komórkowym (smartfonie) – należy przez to rozumieć telefon bezprzewodowy działający w zasięgu stacji nadawczo-odbiorczej, 

pozwalający na prowadzenie rozmowy osobie przemieszczającej się z miejsca na miejsce; to urządzenie multimedialne, które oprócz standardowych 

funkcji komunikacyjnych umożliwia także odbiór poczty e-mail, surfowanie po internecie z użyciem przeglądarki, robienie i edytowanie zdjęć lub 

filmów; 

b) innych urządzeniach elektronicznych – należy przez to rozumieć urządzenia takie jak: słuchawki, głośniki, laptopy, tablety, mp3, odtwarzacze CD, 
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dyktafony, aparaty cyfrowe itp.; 

c) cyberprzemocy -  rodzaj przemocy stosowanej przy wykorzystaniu Internetu i środków komunikacji elektronicznej, m. in. telefonów komórkowych; 

d) terenie szkoły – wszystkie pomieszczenia i korytarze budynku szkoły oraz teren na zewnątrz budynku szkoły przynależny do szkoły (identyfikator 

działki w ewidencji gruntów: 081007_4.0002.338) 

 

II. ZASADY WNOSZENIA I KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA 

TERENIE SZKOŁY 
 

1. Uczniowie wnoszą na teren szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na odpowiedzialność ich rodziców, za ich zgodą i wiedzą. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych wnoszonych 

przez uczniów na teren szkoły.  

3. Ucznia obowiązuje przechowywanie wyłączonego telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych w osobistej szafce szkolnej znajdującej 

się w budynku szkoły. Uczeń umieszcza telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne w osobistej szafce szkolnej przed rozpoczęciem zajęć 

edukacyjnych niezwłocznie po przybyciu do szkoły. 

4. Podczas zajęć edukacyjno – wychowawczych (tj. lekcje, zajęcia pozalekcyjne) oraz w trakcie przerw śródlekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

5. Dopuszcza się możliwość używania telefonu komórkowego przez uczniów (oddział klasowy) w trakcie zajęć edukacyjno – wychowawczych tylko i 

wyłącznie jako pomocy dydaktycznej za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia i po wcześniejszym poinformowaniu przez niego uczniów za 

pośrednictwem terminarza w e-dzienniku Librus jako wpisu Materiały na zajęcia. 

6. W wyjątkowych sytuacjach (np. zdrowotnych, przyjmowania leków) – na pisemny wniosek rodzica / opiekuna prawnego za zgodą dyrektora szkoły 

dopuszcza się posiadanie telefonu komórkowego przez ucznia w plecaku / torbie. 

7. W sytuacjach losowych wynikających z organizacji pracy szkoły (np. skrócone lekcje, nagła nieobecność nauczyciela, zmiana godzin lekcyjnych) uczeń 

za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. Dodatkowo w czasie pobytu w szkole kontakt dziecka z rodzicem/opiekunem 

prawnym jest możliwy za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub wychowawcy.  

8. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych, 

szatniach i przebieralniach.  

9. Nagrywanie dźwięku, obrazu, oraz fotografowanie za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie 

szkoły jest niedozwolone.  

10. Dopuszcza się dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i klas oraz projektów edukacyjnych poprzez sporządzanie dokumentacji 

fotograficznej i filmowej, którą zarejestrować mogą tylko i wyłącznie pracownicy pedagogiczni lub niepedagogiczni szkoły.  

11. Zakaz korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych obowiązuje uczniów podczas przebywania w bibliotece i czytelni 

szkolnej.  

12. Nie dopuszcza się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów podczas apeli, uroczystości, koncertów, 

audycji i innych imprez organizowanych przez szkołę.  
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13. Na pisemny wniosek Samorządu Uczniowskiego dyrektor może udzielić zgody na korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych w uzgodnionym dniu pobytu uczniów w szkole (np. Dzień Dziecka, Dzień Wiosny).  

14. Nie wolno ładować telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły za pośrednictwem gniazdek elektrycznych.  

15. Pracowników dydaktycznych obowiązuje zakaz używania telefonów podczas zajęć lekcyjnych, dyżurów międzylekcyjnych, wszelkich zebrań, szkoleń i 

innych czynności służbowych. Telefony powinny być wyłączone lub mieć wyciszony dźwięk. 

16.  Od zasad określonych w ust. 15 można odstąpić w szczególnych sytuacjach, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia, ostrzeżenie o grożącym 

niebezpieczeństwie lub w innych sprawach dotyczących sytuacji zaistniałych podczas wykonywania obowiązków zawodowych uznanych  za pilne i 

ważne. 

17. Przewodniczący zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty są zobowiązani do przypominania nauczycielom – członkom zespołów 

nadzorujących – o zakazie wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

18. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń  

 elektronicznych podczas wycieczek szkolnych (wyjazdów) za zgodą rodziców / opiekunów  prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za 

sprzęt i prawidłowe wykorzystywanie  go przez dziecko. Zasady użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń  elektronicznych ustala z 

wyprzedzeniem kierownik wycieczki i o przyjętych zasadach  informuje/ zapoznaje uczniów oraz rodziców / opiekunów prawnych.  

. 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA I KONSEKWENCJE WOBEC UCZNIA NIE STOSUJĄCEGO SIĘ DO REGULAMINU WNOSZENIA I 

KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje zasad niniejszego regulaminu, stosuje się następujące działania wychowawcze i kary porządkowe. 

 

Ilość 

przypadków 

łamania zasad 

Działania wychowawcze Kary 

1 Rozmowa dyscyplinująca 

ucznia z wychowawcą  

Uwaga negatywna: złamanie regulaminu 

wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

(pkt - ...) 

2 Rozmowa wychowawcy z 

rodzicami 

Upomnienie wychowawcy klasy za ponowne 

złamanie Regulaminu wnoszenia i korzystania z 

telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych (pkt - ...) 

3 Rozmowa wychowawcy z 

rodzicami 

1. Upomnienie dyrektora szkoły : za 

wielokrotne łamanie Regulaminu 
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wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych (pkt - ...) 

2. Obniżenie oceny zachowania o 1 stopień. 

4 Rozmowa dyrektora z 

rodzicami 

 

1. Nagana dyrektora:  za notoryczne 

łamanie Regulaminu wnoszenia i 

korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych (pkt - 

...)  

2. Obniżenie zachowania o 2 stopnie   

3. Zawieszenie ucznia w prawie do udziału 

w wycieczkach / do reprezentowania 

szkoły na zewnątrz 

 

5 
lub uczeń 

dopuścił się 

działań o 

charakterze 

cyberprzemocy 

Komisja  

Opiekuńczo - Wychowawcza 

Ustalenia z przebiegu posiedzenia Komisji 

 

2. Każde nieregulaminowe użycie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych i zastosowane w związku z tym kary są odnotowywane w 

e-dzienniku. 

3. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły nauczyciel ma 

obowiązek odebrania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego od ucznia. 

4. Przed odebraniem telefonu / urządzenia elektronicznego uczeń jest zobowiązany go / je wyłączyć. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę SIM oraz 

kartę pamięci przed wyłączeniem. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu/urządzenia elektronicznego przez ucznia nauczyciel wyłącza go / je w 

obecności ucznia i innych świadków (uczniów, nauczyciela, dyrektora).  

5. Jeżeli telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne zostały odebrane uczniowi w trakcie lekcji lub podczas sprawdzania  wiedzy (sprawdzian, 

kartkówka itp.) nauczyciel ma obowiązek odłożenia wyłączonego urządzenia w widocznym miejscu.  

6. Po skończonej lekcji nauczyciel wraz z uczniem udaje się do sekretariatu szkoły, gdzie po wypełnieniu rejestru przekazania w depozyt (załącznik nr 1) 

telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne zostaje oznakowane naklejką z numerem ewidencyjnym zgodnym z rejestrem przekazania a 

następnie przedkłada się je do depozytu / sejfu po wypełnieniu protokołu przekazania w depozyt (załącznik nr 2) w liczbie 2 egzemplarzy. 

7. Uczeń otrzymuje do przekazania dla rodziców / opiekunów prawnych protokół przekazania telefonu komórkowego lub innego urządzenia 
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elektronicznego z nadanym numerem ewidencyjnym (załącznik nr 2).  

8. Nauczyciel, który podjął działania w związku z naruszeniem przez ucznia zasad niniejszego regulaminu, ma obowiązek poinformować o tym 

wychowawcę ucznia, który odnotowuje to w e-dzienniku i wpisuje uwagę danemu uczniowi. 

9. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu i przekazaniu telefonu 

komórkowego/urządzenia elektronicznego w depozyt. Informacja ta jest przekazywana w formie wiadomości do rodzica w e-dzienniku w dniu 

zdarzenia. Dodatkowo można poinformować rodzica osobiście lub telefonicznie. 

10. Tylko rodzice / opiekunowie prawni są upoważnieni do odbioru telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego po wcześniejszym 

okazaniu: 

a) dokumentu tożsamości; 

b) protokołu przekazania telefonu komórkowego/innego urządzenia elektronicznego wydanego przez sekretariat lub podaniu numeru ewidencyjnego z 

rejestru przekazania w depozyt.  

Rodzic potwierdza czytelnym podpisem w rejestrze odebranie z depozytu telefonu komórkowego/innego urządzenia elektronicznego. 

11. Działania ucznia z użyciem telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych uznane za cyberprzemoc będą skutkować niezwłocznym 

zwołaniem Komisji Opiekuńczo – Wychowawczej pod kątem rozpatrzenia skreślenia z listy uczniów. W szczególności są to: 

a) fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający ich dobra osobiste lub wizerunek, z naruszeniem przyjętych norm 

etycznych i społecznych, 

b) przesyłanie i publikowanie zdjęć i nagrań bez zgody osoby sfotografowanej lub nagranej, szczególnie wtedy, gdy może to ją obrazić, skrzywdzić lub 

narazić na złą reputację jej wizerunek, 

c) nękanie telefonami lub sms-ami o treści agresywnej lub powodującymi krzywdę innych osób, 

d) posiadanie, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści zawierających elementy przemocy, pornografii oraz inne treści 

nielegalne, 

e) fotografowanie i nagrywanie nauczyciela w czasie zajęć szkolnych i poza nimi, innych pracowników szkoły lub innych uczniów na lekcjach i poza 

nimi. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Społecznej Szkole Podstawowej im. 

Bolesława Chrobrego w Szprotawie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2020 roku.  

 

 

 

 

     …................................................ 

      Dyrektor Szkoły 
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(pieczęć szkoły)                                                                                  Załącznik nr 1do Regulamin wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych  

 

 

REJESTR PRZEKAZANYCH W DEPOZYT DO SEKRETARIATU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 

W SZPROTAWIE 

TELEFONÓW KOMÓRKOWYH LUB INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 

Numer 

ewidencyjny 

Rodzaj urządzenia 

(telefon, tablet itp.) 

Data 

przyjęcia 

Przyjmujący 

pracownik 

szkoły 

(czytelny 

podpis) 

Przekazujący 

nauczyciel 

(czytelny 

podpis) 

Uczeń, klasa 

(czytelny 

podpis ucznia) 

 

Data odbioru 

przez rodzica / 

opiekuna 

prawnego 

Pracownik 

szkoły 

obecny przy 

odbiorze 

(czytelny 

podpis) 

Pokwitowanie 

odbioru 

(czytelny podpis 

rodzica / 

opiekuna 

prawnego) 

1.SSP.2019.2020  

 

       

2.SSP.2019.2020  

 

       

3.SSP.2019.2020  

 

       

4.SSP.2019.2020  

 

       

5.SSP.2019.2020  

 

       

6.SSP.2019.2020 

 

        

7.SSP.2019.2020 

 

        

8.SSP.2019.2020 
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(pieczęć szkoły)                                                                                  Załącznik nr 2 do Regulamin wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych  

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA W DEPOZYT TELEFONU KOMÓRKOWEGO  

LUB INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO  

 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Opis urządzenia elektronicznego złożonego do depozytu Telefon komórkowy / odtwarzacz CD/ tablet / aparat cyfrowy /  

inny (jaki?)  …………………………….… 

Data przekazania w depozyt  

Nr ewidencyjny  

Przekazujący do depozytu (podpis)  

Przyjmujący w depozyt (podpis)  

 

Urządzenie elektroniczne jest do odebrania przez rodzica / opiekuna prawnego w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w 

Szprotawie przy ul. Niepodległości 7 w godz. 7.30-15.00 (pn –pt) 

 

 

 

Prosimy o podanie numeru ewidencyjnego przy odbiorze. 


