
REGULAMIN 

korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w Zespole Szkół w Czemiernikach 

 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież 

sprzętu przynoszonego przez uczniów. 

3. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas wycieczek szkolnych, zawodów sportowych poza szkołą jest 

możliwe zgodnie z regulaminem wycieczek i zawodów oraz ustaleniami  

z nauczycielem prowadzącym daną wycieczkę czy zawody. 

4. Podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być 

wyłączone i schowane do tornistra, torby) – zakaz dotyczy wszystkich 

pomieszczeń szkoły i placu szkolnego. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń za zgodą nauczyciela, bądź pracownika 

szkoły i w jego obecności może skorzystać ze swojego telefonu 

komórkowego lub telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie 

szkoły. 

6. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub 

innych urządzeń jest zabronione. 

 

Nauczyciel 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy podczas lekcji. 

2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację lub musi o określonej godzinie 

zadzwonić, 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 jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną. 



Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu. 

 

1. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły 

skutkuje karami regulaminowymi, w tym obniżeniem oceny zachowania. 

2. Uczniowi zostaje obniżona ocena zachowania w przypadku kilkakrotnego 

złamania zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego. 

3. W przypadku ponownego złamania zakazu przez ucznia do szkoły wzywany 

jest rodzic, prawny opiekun ucznia celem ustalenia zasad dalszego 

postępowania. 

4. Notoryczne łamanie powyższych zasad może skutkować udzieleniem 

nagany dyrektora i obniżeniem oceny zachowania do nagannego. 

5. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane 

w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 


