
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

 

 

1. W szkole, w trakcie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i egzaminów, obowiązuje zakaz 

posiadania i używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

zakłócających pracę . 

 

2. Uczeń ma obowiązek pozostawiania w swojej szafce telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych - na czas udziału w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych i w 

trakcie egzaminów. 

 

3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy 

kradzież sprzętu. 

 

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

urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów 

cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem poniższych 

zasad: 

 

a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych ( w przypadku zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę decyzję podejmuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia), 

 

b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek), 

 

c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów 

bez ich wiedzy i zgody, nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, 

 

e) w sytuacjach wyjątkowych (np. złe samopoczucie) uczeń korzysta z telefonu w 

sekretariacie, 

 

f) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego 

podczas przerw, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich (z wyłączeniem pkt. 4c), 

 

g) nie wolno ładować baterii telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

 

5. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek wpisać uczniowi 3 

punkty ujemne z zachowania, przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z ostrzeżeniem; a za 

ponowne naruszenie tychże zasad na danej lekcji – nauczyciel odbiera uczniowi telefon lub 

inne urządzenie (z zast. pkt.9), a następnie przekazuje go do sekretariatu. Urządzenie jest 

przechowywane w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym. Nauczyciel 

informuje o zdarzeniu wychowawcę, który powiadamia rodziców o tym fakcie oraz o 

sposobie odbioru urzadzenia przez rodziców. 

 

6. Przed oddaniem telefonu nauczycielowi, uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W 

przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń 



ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. 

 

7. Do odbioru telefonu lub innych urządzeń elektronicznych z sekretariatu upoważnieni są 

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.Wychowawca informuje rodziców  o konsekwencjach 

łamania regulaminu przez ucznia.  

 

8. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel 

informuje o zdarzeniu wychowawcę.  Wychowawca udziela uczniowi upomnienia i 

zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

 

9. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

 

10. Używanie telefonów lub innych urządzeń komunikacyjnych w czasie egzaminów 

zewnętrznych regulują odrębne przepisy. 

 


