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PODSTAWA PRAWNA:  

 

 Uchwała z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  

 

 

ZASADY:  

 

1.  Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity 

zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego.  

 

2.  Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek 

wyłączyć i schować aparat telefoniczny. 

 

3.  Użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć edu-

kacyjnych oraz przerw śródlekcyjnych możliwe jest wyłącznie 

w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela mającego 

dyżur międzylekcyjny. 

 
4. Uczeń ma prawo korzystania z telefonu komórkowego podczas 

wycieczek szkolnych zgodnie z zasadami ustalonymi przez kie-

rownika wycieczki. 

 
5. Telefon komórkowy służy wyłącznie do rozmów. Nagrywanie 

dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektro-

nicznych jest niedopuszczalne. 
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6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie 

czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów na teren 

szkoły.  

 

7. Za zgodą nauczyciela, dopuszcza się korzystanie z tabletu lub 

innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych 

tylko w celach edukacyjnych. 

Zgoda może być natychmiast cofnięta, a sprzęt elektroniczny 

odebrany, jeśli uczeń nie będzie korzystał z urządzenia umie-

jętnie i zgodnie z przepisami.  

 

8. Naruszenie powyższych zasad skutkuje odebraniem przez nau-

czyciela telefonu komórkowego i zdeponowaniem go w sekreta-

riacie szkoły. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany 

jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, 

wyłącza go nauczyciel w obecności ucznia. 

 

9. Zdeponowany w sekretariacie szkoły telefon komórkowy może 

odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun ucznia, do którego 

należy telefon komórkowy.  

 

10. Wychowawca klasy decyduje o formie ukarania ucznia, który 

naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefo-

nów komórkowych. 

 

11.  Traci moc regulamin z dnia 13 maja 2015 r. 

 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2017 r. 
 

 

 

 

 

 Dyrektor szkoły 
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