
Załącznik nr 1do Uchwały  

Nr 26/2018/2019 Rady  Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 12  

z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle  

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  

z dnia 12.12.2018 r. 

 

Obowiązki ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

 

1. Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (w tym tabletów, 

smartwatchy, aparatów cyfrowych, kamer, odtwarzaczy i innych).   

2. Urządzenia  powinny być wyłączone i schowane w specjalnie przygotowanych w tym 

celu szafkach. Uczniowie umieszczają telefony i inny sprzęt w zamykanej szafce w 

szatni po przyjściu do szkoły i odbierają je bezpośrednio przed wyjściem do domu.  

3. Uczniowie, przynosząc do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny, 

robią to na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, 

przynoszonego przez uczniów. 

5. Ucznia obowiązuje również zakaz używania  telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w czasie zorganizowanych wyjść do muzeum, teatru, kin itp. 

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą 

pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z 

wychowawcą – opiekunem grupy. 

7. W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń w czasie pobytu w szkole, może 

skorzystać z telefonu szkolnego. Dopuszcza się również możliwość  skorzystania 

z własnego telefonu, po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy. W przypadku 

nieobecności wychowawcy zgody udzielić może pedagog, psycholog.  

8. Uczniowi zabrania się : 

a) wykonywania zdjęć, filmowania i nagrywania innych uczniów, pracowników szkoły  

i innych osób,  bez ich wiedzy i zgody, podczas pobytu w szkole oraz 

zorganizowanych wyjść. 

a) propagowania treści demoralizujących i obrażających uczucia innych 

z wykorzystaniem ww. urządzeń. 

9. Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, zostają zapoznani  

z obowiązkami ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania  



z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

podczas pierwszego spotkania z wychowawcą. Własnoręcznym podpisem potwierdzają 

zapoznanie się z regulaminem,  obowiązującym przez cały okres pobytu dziecka w 

szkole.  

10. W roku szkolnym 2018/2019 rodzice zapoznani zostają z regulaminem podczas 

zebrania z rodzicami podsumowującego pierwsze półrocze.  

 

Procedura w przypadku naruszenia zakazu korzystania z urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły 

1.Uczeń, który naruszył powyższy regulamin zobowiązany jest do oddania telefonu lub 

innego sprzętu nauczycielowi, który stwierdził korzystanie z niego na terenie szkoły. 

2. Nauczyciel oddaje telefon/sprzęt elektroniczny zabrany uczniowi do depozytu 

dyrektorowi szkoły.  

3. Zabrany telefon/ sprzęt elektroniczny uczeń może odebrać z depozytu po zakończeniu 

zajęć, przed udaniem się do domu. Dyrektor przypomina uczniowi o konsekwencjach, 

które spowoduje powtórne użycie przez niego telefonu na terenie szkoły. 

4. Każde następne stwierdzenie przez nauczyciela, że uczeń korzysta z telefonu/sprzętu 

elektronicznego, powoduje zatrzymanie urządzenia w depozycie u dyrektora szkoły 

oraz wezwanie rodziców do odebrania go.  

5. Przy trzecim z kolei zatrzymaniu urządzenia, uczniowi obniża się miesięczną ocenę 

zachowania do oceny nieodpowiedniej, przy następnym zaś do nagannej.  

6.   Każdy przypadek nierespektowania powyższego regulaminu powinien być zgłoszony 

wychowawcy klasy przez nauczyciela, który stwierdza naruszenie regulaminu  

i odnotowany w dzienniku elektronicznym. 
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