
 
Załącznik nr 4 do Statutu 

 
 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych, smartfonów  
i innych urządzeń elektronicznych  

  
1. W czasie podczas wszystkich zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczniów obowiązuje 

całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych 
umożliwiających komunikowanie się, rejestrowanie oraz odtwarzanie dźwięków i obrazów, z wyłączeniem 
przypadków opisanych w dalszej części regulaminu.   

2. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym prowadzone są zajęcia wymienione w pkt.1 uczeń ma obowiązek: 
a. wyłączyć/wyciszyć (bez wibracji) telefon komórkowy/smartfon (wszystkie posiadane telefony/smartfony), 

a po wejściu odłożyć go do pudełka na telefony komórkowe/smartfony lub na inne bezpieczne miejsce 
wskazane przez nauczyciela, widoczne dla uczniów, 

b. wyłączyć inne urządzenia elektroniczne (typu smartwatch, smartband), 
c. słuchawki do telefonów i innych urządzeń elektronicznych schować do swojego plecaka/torby/torebki. 

3. W trakcie korzystania z pudełek na telefony/smartfony: 
a. nauczyciel powinien umieścić je w miejscu bezpiecznym, widocznym dla uczniów, 
b. uczniowie odkładając i zabierając swoje telefony/smartfony muszą zachować ostrożność, aby uniknąć 

uszkodzenia własnego lub innego telefonu/smartfonu.  
4. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą lub na wyraźne polecenie nauczyciela uczniowie mogą korzystać z urządzeń 

wymienionych w pkt.1 jako pomocy dydaktycznej, np. w celu wyszukania informacji niezbędnych do realizacji 
zadań podczas zajęć lub skorzystania z edukacyjnych systemów online.  

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń wymienionych w pkt.1 w toaletach oraz przebieralniach. 
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu/smartfonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne  

jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.  
7. Niedopuszczalne jest: 

a. filmowanie, fotografowanie i nagrywanie głosu uczniów, nauczycieli, innych pracowników oraz osób 
przebywających na terenie Szkoły bez ich wiedzy i zgody, 

b. nagrywanie i w jakikolwiek inny sposób utrwalanie przebiegu lekcji i zajęć dodatkowych bez zgody 
nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

c. nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi  
i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.  

8. Jeśli uczeń czeka na bardzo ważną informację (połączenie, SMS itp.), ma obowiązek poinformować o tym fakcie 
nauczyciela przed lekcją, uzyskać pozwolenie i ustalić sposób odebrania tej wiadomości. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. 
10. Przed wejściem do sali nauczyciel ma obowiązek: 

a. wyłączyć/wyciszyć (bez wibracji) telefon komórkowy/smartfon i schować  do swojego 
plecaka/torby/torebki,                           

b. słuchawki do telefonów/smartfon i innych urządzeń elektronicznych schować do swojego 
plecaka/torby/torebki. 

11. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczniów na początku lekcji 
i odłożyć wyciszony telefon komórkowy/smartfon w miejscu przez niego widocznym. 

12. Podczas lekcji nauczyciel może prowadzić rozmowy telefoniczne tylko w wyjątkowych sytuacjach, podyktowanych 
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów oraz swego, a także organizacją zajęć.  

13. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia niniejszego Regulaminu, nauczyciel ma obowiązek odnotowania tego 
faktu w dzienniku, w uwagach dotyczących zachowania uczniów, a uczeń podlega karom wynikającym ze Statutu. 

 


