
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Unicef        62-700 Turek       Os. Wyzwolenia 7A,   ul. Broniewskiego 5                   

tel. 632891831  / 63 2794925               fax  (63)2891634                 www.sp5.turek.pl 

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH / 

URZĄDZEŃ EKRANOWYCH                                                                                                         

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 5  IM. UNICEF  W  TURKU 

Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

ekranowych wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w poniższym regulaminie. 

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

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi materialnej odpowiedzialności z zagubiony                

lub skradziony sprzęt elektroniczny. 

2. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy                               

lub dyrektorowi szkoły. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w danym dniu uczeń ma obowiązek wyłączyć 

i schować aparat telefoniczny /urządzenie ekranowe. 

4. Podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych uczniów obowiązuje całkowity 

zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń. Zakaz używania telefonów 

obowiązuje również w czasie zajęć: w sali gimnastycznej, boisku sportowym, 

wycieczce (np. w czasie zwiedzania obiektów, w muzeum, teatrze itp.), bibliotece , 

świetlicy, podczas  apeli i uroczystości szkolnych. 

5. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych możliwe jest 

wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia i zdrowia, ostrzeżenie                        

o grożącym niebezpieczeństwie) lub po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

6. Nauczyciel ma prawo podczas zajęć lekcyjnych prosić uczniów o odłożenie telefonów/ 

urządzeń ekranowych na wyznaczone przez niego miejsce. Po zakończeniu zajęć 

uczniowie odbierają powyższe urządzenia. 

7. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania dźwięku i obrazu. 

8. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych/urządzeń 

ekranowych na terenie szkoły skutkuje przekazaniem telefonu/urządzenia                                    



do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły lub w gabinecie wicedyrektora. 

Przypadek ten zastaje odnotowany przez wychowawcę klasy. 

9. Procedura postępowania: 

 Na lekcji : 

a. Po  dwukrotnym stwierdzeniu naruszenia przez ucznia pkt. 7 i 8 z powyższego 

regulaminu, nauczyciel prosi o położenie urządzenia na jego biurku;                                             

b. Po zakończonej lekcji urządzenie zostaje wyłączone przez ucznia w obecności 

nauczyciela; 

c. Nauczyciel oddaje urządzenie do „depozytu”. 

d. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji. 

e. Urządzenie odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

 Podczas przerwy międzylekcyjnej 

a. Po dwukrotnym stwierdzeniu naruszenia przez ucznia pkt.7 i 8 z powyższego 

regulaminu,  nauczyciel prosi o wyłączenie urządzenia i oddanie go nauczycielowi. 

b. Po zakończonej przerwie nauczyciel przekazuje urządzenie do „depozytu”. 

c. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji. 

a. Urządzenie odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

10. W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu nauczycielowi: 

a) Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy; 

b) Wychowawca w trybie pilnym zawiadamia i wzywa rodziców ucznia do szkoły, 

ponadto wpisuje informację do dziennika elektronicznego. 

11. Kary za łamanie regulaminu: 

a) Wychowawca klasy udziela pouczenia i upomnienia uczniowi, który jeden raz 

naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów 

komórkowych/urządzeń ekranowych; 

b) Ponowne złamanie regulaminu skutkuje obniżeniem ilości punktów, które są brane 

pod uwagę przy wystawianiu ocen z zachowania. 

12. Wszelkie objawy permanentnego łamania regulaminu mogą być traktowane jako 

przejaw demoralizacji i skutkować obniżeniem oceny z zachowania nawet                                   

do nieodpowiedniej oraz skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2023 r.  


