
 

 

ZASADY KORZYSTANIA W SZKOLE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

 

 

1. W godzinach pracy Szkoły od 8.00 do 17.00, na terenie placówki obowiązuje 

całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innego 

sprzętu elektronicznego.  

 

2. Uczeń za zgodą rodziców może przynieść do Szkoły telefon lub inne urządzenie 

elektroniczne, jednak po wejściu na jej teren ma obowiązek wyłączyć i schować 

urządzenie. Uczeń może ponownie włączyć urządzenie jedynie po opuszczeniu terenu 

Szkoły. 

 
3. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego na 

terenie Szkoły, w uzasadnionym przypadku, uznanym przez nauczyciela, po uprzednim 

uzyskaniu jego zgody. 

 
4. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wykorzystanie telefonów lub innego sprzętu 

elektronicznego podczas lekcji do celów edukacyjnych. 

 
5. W przypadku wyjazdów zorganizowanych, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem 

może wyrazić zgodę na wykorzystanie telefonów lub innego sprzętu elektronicznego.  W 

tej sytuacji wspólnie tworzą Regulamin na czas trwania konkretnego wyjazdu z 

uwzględnieniem jego warunków, czasu i potrzeb uczniów. Opiekun wyjazdu zapoznaje z 

treścią regulaminu wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych. 

 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego sprzętu elektronicznego 

możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej po uprzednim 

poinformowaniu jej o tym fakcie. 

 
7. Rozpowszechnianie nagranego materiału w sieci internetowej wymaga uzyskania 

odrębnej zgody osoby nagrywanej, bowiem materiał staje się wówczas ogólnodostępny 

dla szerokiej społeczności internautów i może zostać wykorzystany bez wiedzy i zgody 

jego twórcy, niezgodne z pierwotnym zamierzeniem. 

 
8. Jeżeli podczas pobytu w szkole uczeń musi skontaktować się z rodzicami, może 

skorzystać z telefonu sekretariatu Szkoły za zgodą jego pracowników. 

 
9. Jeżeli sekretariat Szkoły jest nieczynny, wtedy za zgodą nauczyciela prowadzącego 

zajęcia lub pełniącego dyżur, uczeń może skorzystać ze swojego telefonu. 

 
10. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (przewlekła choroba, szczególna sytuacja 

rodzinna ucznia i inne pokrewne sytuacje) za zgodą dyrektora szkoły i w uzgodnieniu z 

rodzicami, można czasowo i na ściśle określonych warunkach odstąpić od powyższych 

punktów regulaminu. Wówczas należy spisać zasady czasowego korzystania z telefonu 

lub innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły. 

 

11. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie elektroniczne na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

 



12. Zaginięcie lub kradzież telefonu bądź innego sprzętu elektronicznego należy niezwłocznie 

zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi Szkoły. Pracownicy Szkoły udzielą pomocy przy 

poszukiwaniu urządzenia,  nie ponoszą jednak odpowiedzialności jego zaginięcie. 

 

11. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innego 

sprzętu elektronicznego na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia do 

„depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły oraz następujące działania: 

a) Po stwierdzeniu naruszenia wymienionych powyżej zasad przez ucznia nauczyciel zabiera 

urządzenie i do zakończenia zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie. 

b) Podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje urządzenie do „depozytu” w 

sekretariacie za pokwitowaniem. 

c) Nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, kopia pozostaje w 

sekretariacie. 

d) Nauczyciel informuje wychowawcę klasy oraz rodziców/opiekunów prawnych poprzez 

dziennik elektroniczny LIBRUS o fakcie odebrania urządzenia uczniowi po zakończeniu swoich 

zajęć dydaktycznych. 

e) Urządzenie z sekretariatu odbierają rodzice/ opiekunowie ucznia po okazaniu 

pokwitowania. 

d) W przypadku zagubienia pokwitowania po stronie właściciela urządzenia leży 

udowodnienie prawa własności poprzez wskazanie jego cech charakterystycznych. 

 

Nauczyciel lub wychowawca klasy udzielają ustnego upomnienia uczniowi, który po raz 

pierwszy naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych lub 

innego sprzętu elektronicznego. 

 

Jeżeli sytuacja powtórzy się, nauczyciel dokonuje pisemnej adnotacji w dzienniku 

elektronicznym.  

 

Trzykrotne naruszenie powyższej procedury będzie traktowane jako naruszenie przez ucznia 

regulaminu obowiązującego w szkole i podlega uregulowaniom Wewnętrznego Systemu 

Oceniania. 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i obowiązuje od  

dn. 24.03.2014. 

 


