
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ 

INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE 

ORAZ W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH 

Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

 

Uczeń 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły oraz posiadają w Grupach Wychowawczych telefony 

komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny za zgodą rodziców, na własną 

odpowiedzialność. 

2. Szkoła oraz Grupy Wychowawcze nie ponoszą odpowiedzialności za 

zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. 

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą 

pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych - aparaty powinny być 

wyłączone i przekazane nauczycielowi do przechowania w ustalonym miejscu, 

widocznym dla ucznia. 

5. Uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny po 

zakończeniu przerwy międzylekcyjnej (po usłyszeniu dzwonka). 

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego. 

7. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat 

szkoły oraz wychowawców klasy. 

8. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

lekcje. 

9. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami  

z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych. 

10. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych 

urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne. 

11. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego podczas apeli i imprez szkolnych oraz w bibliotece i czytelni 

szkolnej. 



12. Korzystanie   z   telefonu   komórkowego   oraz   innych   urządzeń    elektronicznych w 

świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy. 

13. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

14. W Grupach Wychowawczych wychowankowie w wieku do 15 roku życia są 

zobowiązani do przekazania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych dla wychowawcy po powrocie ze szkoły oraz po przyjeździe do 

internatu. 

15. Wychowankowie Grup Wychowawczych w wieku do 15 roku życia mogą korzystać 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez godzinę w danym 

dniu w świetlicy, pod nadzorem wychowawcy. 

16. Wychowankowie Grup Wychowawczych w wieku powyżej 15 roku życia mogą 

korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

internatu do godziny 20:30. Po wyznaczonym czasie przekazują  telefony komórkowe 

i inne urządzenia elektroniczne wychowawcy do przechowania w wyznaczonym 

miejscu w dyżurce wychowawców. 

 

Nauczyciel 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon komórkowy oraz smartwatch podczas 

zajęć lekcyjnych. 

2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym 

fakcie uczniów na początku lekcji. 

3. Nauczyciel może skorzystać z telefonu komórkowego podczas lekcji, jeśli dotyczy to 

obowiązków służbowych. 

4. Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania telefonu komórkowego 

na lekcji oprócz  przypadków wymienionych w regulaminie. 

5. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów 

komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem. 

6. Nauczyciel może zażądać od uczniów oddania telefonu komórkowego na lekcji, pod 

warunkiem, że telefon będzie widoczny dla ucznia. 

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 

1. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych, praktycznej nauki 

zawodu, pobytu w Grupach Wychowawczych uczeń otrzymuje uwagę, 

a o zaistniałym fakcie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie prawni. 

2. W sytuacji złamania zasad regulaminu przez ucznia nauczyciel po uzyskaniu zgody 



rodzica / opiekuna prawnego może zarekwirować telefon komórkowy lub inne 

urządzenia elektroniczne w celu przechowania i przekazania dla rodzica / opiekuna 

prawnego. 

3. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje dwutygodniowym zakazem 

przynoszenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na teren 

szkoły. 

4. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem 

wniosku do sądu. 


