
PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

W 

ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH  

IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W CZŁUCHOWIE 
 

Niniejsze procedury dotyczą zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

 

 

I.   Uczeń 

1. Obowiązuje całkowity zakaz używania komórki przez ucznia na lekcji oraz podczas 

pobytu na świetlicy, z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części 

regulaminu. 

2. Uczeń ma obowiązek wyłączyć komórkę przed lekcją. 

3. Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego podczas 

wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy 

zewnętrzne a także egzaminy próbne. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy 

aparatu  fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 

fotografowanej. 

6. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z 

powszechnie przyjętymi normami etycznymi i  społecznymi oraz przesyłanie treści 

obrażających inne osoby. 

7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami z 

zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych, z zastrzeżeniem pkt.5 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

9. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to na nauczyciel 

prowadzący lekcje.  

10. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w 

świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy (szczegółowe 

zasady określa Regulamin świetlicy). 

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  Nauczyciel 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć komórkę podczas lekcji. 

2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym 

fakcie uczniów na początku lekcji. 

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów 

komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem. 

 

III. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu. 

1. W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń dostaje uwagę wpisaną 

do dziennika elektronicznego. 

2. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje miesięcznym zakazem przynoszenia 

telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły. 

3. Jeżeli uczeń złamie zakaz przynoszenia telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na teren szkoły, urządzenie zostanie odebrane i przekazane do  

sekretariatu szkoły. Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie od 

Dyrektora szkoły. Uczeń ma zakaz przynoszenia sprzętu elektronicznego do końca  

roku szkolnego. 

4. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji, poważnego naruszenia statutu a 

więc mogą  skutkować wyznaczaniem kar zapisanych w statucie szkoły 
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