
Regulamin korzystania przez uczniów na terenie szkoły 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

 

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

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy 

kradzież sprzętu. 

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

elektronicznych wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad: 

2.1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji 

jakie posiada aparat telefoniczny i inny sprzęt elektroniczny (w tym zegarki typu 

smartwatch). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę. 

2.2. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych. 

2.3. Zabrania się filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów 

bez ich wiedzy i zgody. 

2.4. Zabrania się nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebieg lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2.5. Użycie przez  ucznia  telefonu komórkowego lub  innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po 

uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2.6. Zabrania się na terenie szkoły propagowania z użyciem telefonu komórkowego i innego 

sprzętu elektronicznego, treści o charakterze pornograficznym, przemocowym, demoralizującym. 

2.7. Uczeń ma prawo skorzystać z  telefonu komórkowego podczas przerw w zajęciach 

edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi, po nich, wyłacznie za zgodą nauczyciela 

(z wyłączeniem pkt 2.3 i 2.6) w celu wykonania  lub odebrania połącznia telefonicznego. 

3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek poinformować 

rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji wpisując uwagę negatywną do dziennika 

elektronicznego. 

4. Kolejne przypadeki łamania ustalonych zasad spowodują udzielenie nagany Dyrektora oraz może 

skutkować obniżeniem oceny z zachowania. 

5. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 

(patrz pkt. 3) i sankcje zastosowane w związku z nieregulaminowym użyciem przez ucznia telefonu lub 

innego urządzenia elektronicznego zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

 


