
Zasady używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

(§51 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku)

1. Uczniowie  przynoszą  do  szkoły  telefony  komórkowe  i  inny  sprzęt  elektroniczny  na  własną
odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za zniszczenie,  zgubienie czy kradzież jakiegokolwiek sprzętu
elektronicznego przyniesionego przez uczniów do szkoły.

3. Podczas  pobytu  uczniów w szkole  obowiązuje  całkowity  zakaz  używania  telefonów komórkowych
i     innego sprzętu elektronicznego  . Dotyczy to wszystkich funkcji, jakie posiada ten sprzęt. Urządzenia
powinny być wyłączone lub wyciszone i umieszczone w plecaku. 

4. Użycie  przez  uczniów  telefonu  komórkowego  lub  innego  sprzętu  elektronicznego  podczas  zajęć
edukacyjnych jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

5. Użycie przez uczniów telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas przerw jest
możliwe  wyłącznie  w sytuacjach  wyjątkowych  (np.  zdrowotnych),  po  uprzednim uzyskaniu  zgody
dyżurującego nauczyciela.

6. Za  zgodą  nauczyciela  uczniowie  mogą  korzystać  z  telefonu  komórkowego  i  innego  sprzętu
elektronicznego  podczas  wycieczek  szkolnych,  realizacji  projektów,  zawodów  sportowych,
dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Uczniowie  przebywający  w  świetlicy  mogą  także  korzystać  z  telefonu  komórkowego  w  celu
informacyjnego kontaktu z rodzicami, po uzyskaniu zgody nauczyciela świetlicy.

8.   Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
jest ZABRONIONE. W szczególnych sytuacjach Dyrektor może znieść ten zakaz, o czym informuje
zainteresowanych.

9. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego sprzętu
elektronicznego  w  niedozwolony  sposób,  nakazuje  uczniowi  wyłączenie  i  schowanie  telefonu  lub
innego urządzenia elektronicznego do plecaka.

10. Nauczyciel  niezwłocznie  informuje  o  tym zdarzeniu  wychowawcę  oddziału,  do  którego  uczęszcza
uczeń, a wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym zdarzeniu rodziców ucznia.

11. Najpóźniej następnego dnia po tym zdarzeniu nauczyciel odnotowuje fakt niedozwolonego korzystania
z telefonu przez ucznia w zeszycie uwag jego klasy.

12. Dwukrotne złamanie przez ucznia zasad korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego
skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień przy najbliższej klasyfikacji.

13. Notoryczne łamanie przez ucznia powyższych zasad skutkuje udzieleniem mu przez Dyrektora nagany
w obecności uczniów szkoły. Przy najbliższej klasyfikacji uczeń otrzymuje ocenę zachowania obniżoną
o dwa stopnie.

14. Powyższe  zasady  dotyczą  terenu  całej  szkoły,  w  tym  biblioteki,  świetlicy,  jadalni,  szatni,  oraz
wszystkich  sytuacji,  gdy  uczeń  przebywa  pod  opieką  szkoły  (np.  wycieczki,  zawody  sportowe,
dyskoteki).

Niniejszy regulamin wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9.05.2019 r. na podstawie ankiety 
przeprowadzonej w tej sprawie wśród rodziców w dniu 2.04.2019 r.


