
Zasady 

i konsekwencje korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych w szkole 

 

1. Wyłącznie na własną odpowiedzialność uczniowie mogą przynieść do szkoły lub zabierać na 

wycieczki i zajęcia pozaszkolne telefony komórkowe i innego rodzaju sprzęt elektroniczny (radia, 

odtwarzacze CD, mp3, mp4, dyktafony, aparaty cyfrowe, kamery, laptopy, tablety i inne): 

a) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć telefon musi być wyłączony i przechowywany w plecaku ucznia lub 

w jego szafce w szatni. 

3. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

4. Podczas zajęć edukacyjnych tj. podczas pobytu na terenie szkoły, obowiązuje bezwzględny zakaz 

korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy 

to przede wszystkim funkcji, jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również 

wszelkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, w tym dyskotek szkolnych. 

5. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy telefon (z funkcją kalkulatora lub aparatu fotograficznego) będzie 

wykorzystywany podczas lekcji na polecenie nauczyciela. 

6. W sytuacji wyżej opisanej (pkt.5) telefon może być włączony jedynie w obecności nauczyciela 

prowadzącego zajęcia i tuż po lekcji wyłączony i umieszczony w plecaku lub w szafce. 

7. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi 

telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. 

8. Przed oddaniem telefonu uczeń zobowiązany jest do wyłączenia urządzenia. Jeżeli uczeń 

odmawia wyłączenia telefonu, wówczas wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. 

9. Do odzyskania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych od dyrektora szkoły upoważnieni są 

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. 

10. W sytuacji używania telefonu komórkowego na terenie szkoły (z wyjątkiem pkt.5) uczeń 

otrzymuje zgodnie z WSO – dziesięć punktów ujemnych (–10 pkt.) potwierdzone wpisem do 

zeszytu uwag i spostrzeżeń. 

11. W przypadku, kiedy uczeń korzysta z telefonu lub innego urządzenia i nie odda go nauczycielowi 

lub dyrektorowi szkoły, ponosi karę w postaci pięćdziesięciu punktów ujemnych (–50 pkt.) 

z wpisem do zeszytu uwag i spostrzeżeń za każdą taką sytuację. O tej sytuacji wychowawca 

informuje rodziców lub opiekunów prawnych telefonicznie albo pisemnie. 

12. Podczas zajęć pozaszkolnych (wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum) uczeń może używać 

telefonu z zachowaniem zasad obowiązujących w miejscu pobytu oraz uwzględnieniem 

punktu 1. i 1.a. Nie wolno jednak nagrywać, filmować, fotografować nauczycieli, opiekunów, 

pracowników szkoły oraz uczniów i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu 

wyjazdu/wyjścia ze szkoły bez zgody nauczyciela i rówieśników. 


