
Rozdział 5 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

 
§ 128. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły: 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych np. tabletów, odtwarzaczy MP3, MP4, poza sytuacjami, kiedy 
uczniowie w czasie lekcji na polecenie nauczyciela korzystają z tych urządzeń. 

 
2. W sytuacji, kiedy uczeń  przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia 

elektroniczne np. tablet, odtwarzacz MP3, MP4, robi to na odpowiedzialność swoją i rodziców 
lub prawnych opiekunów. 

 
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie tego rodzaju 

sprzętu. 
 
4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w przypadku telefonu komórkowego): 

1)  nawiązywanie połączenia telefonicznego 
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 
5) transmisja danych; 
6) wykonywania obliczeń. 
 
W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” 
dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do  wykonania na danym urządzeniu.  

 
5. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat 

telefoniczny i inne urządzenia elektroniczne, a także słuchawki. 
 

6. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami uczeń może skorzystać z telefonu 
szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

 

7. Po zakończonych lekcjach uczeń przebywający w świetlicy może za pozwoleniem  
i w obecności wychowawcy świetlicy skorzystać z telefonu w celu ustalenia z rodzicem godziny 
i sposobu odbioru ze świetlicy. 

 
8. W przypadku łamania przez ucznia zasad korzystania z telefonów i innych urządzeń  na  

lekcjach lub na terenie szkoły: 
 

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym, wpisując punkty ujemne  
zachowania zgodnie z WSO, a uczeń ma obowiązek natychmiast wyłączyć urządzenie i je 
schować; 
2)jeśli uczeń po raz trzeci złamie regulamin, jego rodzice wzywani są do szkoły w celu ustalenia 
sposobu postępowania dyscyplinującego ucznia; 
3) jeśli uczeń nie wywiąże się z ustaleń, w uzgodnieniu z rodzicami obowiązuje go zakaz 
przynoszenia do szkoły telefonu i innych urządzeń; 
4)jeśli uczeń nie wywiąże się z ustaleń (zakaz przynoszenia telefonu do szkoły), otrzymuje 
naganę dyrektora szkoły. 
 
 


