
ZASADY 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 (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. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat 

telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę, 

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, 

d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, 

e) 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, 

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

przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich na terenie szkoły, po 

uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurującego. 

g) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły, 

3. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie 

telefonu lub - jeśli uzna za konieczne - nakazać odłożenie telefonu lub innego 



urządzenia na biurko nauczyciela na czas zajęć. O zaistniałej sytuacji nauczyciel niezwłocznie 

informuje wychowawcę oddziału oraz wpisuje za powyższe przewinienie minusowe punkty określone 

w zasadach oceniania. 

4. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć edukacyjnych obejmuje także 

nauczycieli. 


