
REGULAMIN POSTĘPOWANIA NR 4

Regulamin postępowania z uczniem 
używającym telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych.

1. Na  lekcji  z  wychowawcą  informuje  się  uczniów  o  obowiązującej  na  terenie  szkoły
poniższym regulaminie postępowania z uczniem używającym telefonu komórkowego.

2. W  przypadku  korzystania  z  telefonu  przez  ucznia  podczas  lekcji  (np.  rozmowa  przez
telefon,  wysyłanie  /odbieranie/  SMS,  rejestracja  foto  /wideo/  itp.)  nauczyciel  ma prawo
odebrać  uczniowi  aparat,  wpisując  jednocześnie  stosowną  uwagę  do  dziennika  (uczeń
wyłącza  telefon  –  wobec  nieznajomości  przez  nauczyciela  numeru  PIN  zapobiega  to
nieautoryzowanemu użyciu karty Sim).

3. Podczas  przerwy  nauczyciel  przekazuje  telefon  do  sekretariatu  ucznia  oraz  informuje
wychowawcę  oddziału,  który  powiadamia  w  możliwie  najszybszym terminie  rodziców,
bądź  prawnych  opiekunów  ucznia  o  konieczności  ich  osobistego  stawiennictwa  w
ustalonym terminie w celu odebrania przedmiotowego aparatu telefonicznego.

4. W przypadku kłopotów nauczyciela z kontaktem z wychowawcą oddziału lub rodzicami
ucznia  telefon  deponowany  jest  w  kasie  pancernej  w  sekretariacie  szkoły,  do  czasu
przekazania go rodzicom (prawnym opiekunom).

5. Nauczyciel, wychowawca odnotowuje fakt przybycia rodziców (prawnych opiekunów) po
odbiór  telefonu  w  dzienniku  (podpis  pod  notatką  rodzica,  bądź  prawnego  opiekuna
kwitujący odbiór), jednocześnie pouczając, iż każde kolejne złamanie regulaminu dotyczące
użytkowania telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych znajdzie konsekwencje w ich
ponownym wezwaniu do szkoły. 

6. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłaszają się po odbiór przedmiotowego telefonu,
zostaje on po upływie zaproponowanego przez wychowawcę terminu przekazany w depozyt
kasy  pancernej  aż  do  końca  roku  szkolnego,  bądź  do  czasu  stawienia  się  osobistego
rodziców lub prawnych opiekunów. Wraz z końcem roku szkolnego nieodebrany telefon
zostaje  zwrócony  uczniowi  -  co  zostaje  odnotowane  w  dzienniku  wraz  z  czytelnym
podpisem osobistym ucznia. 

Konsekwencją używania przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych
jest obniżenie oceny zachowania.

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji z dniem 09.XII.2019r (traci moc z dnia 27.IX.2018r)
Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców 
Pozytywnie zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski 
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