
WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

Uczniowie mają obowiązek przestrzegać ustalone zasady korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 

1) uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne za zgodą 

rodziców i na własną odpowiedzialność; 

2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież wyżej 

wymienionego sprzętu przyniesionego przez ucznia; 

3) ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły i poza nią w czasie zajęć edukacyjnych 

i podczas przerw; 

4) telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne w szkole powinny być wyłączone  

i schowane w szafce uczniowskiej, plecaku, torbie lub tornistrze; 

5) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą wychowawcy oraz rodziców, 

którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt; 

6) dopuszcza się możliwość korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych metodami TIK; 

7) w pilnej sprawie rodzice mogą przekazać informacje dzieciom lub dzieci rodzicom poprzez 

kontakt telefoniczny w sekretariacie szkoły, uczeń może też zadzwonić do rodzica  

po uzyskaniu zgody nauczyciela; 

8) w przypadku, gdy uczeń nie schował telefonu komórkowego i innego urządzenia 

elektronicznego lub korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości i innych spotkań 

organizowanych na terenie szkoły i poza nią oraz podczas przerw, nauczyciel nakazuje 

wyłączenie urządzenia i schowanie go; 

9) naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły i poza nią w czasie zajęć edukacyjnych i podczas przerw, 

bądź podczas wycieczek, skutkuje odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela  

lub wychowawcę klasy w formie negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu 

oceny zachowania ucznia; 

10) jeśli powyższe działania nie odniosą skutku, rodzice zostaną zobowiązani  

do uniemożliwienia dziecku przynoszenia telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na zajęcia edukacyjne, uroczystości i inne spotkania organizowane  

na terenie szkoły i poza nią. 


