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1. Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy, jednak po wejściu do szkoły ma 
obowiązek wyłączyć go i schować do plecaka w sposób zabezpieczający przed 
wypadnięciem. 

2. Uczeń na odpowiedzialność swoją/rodziców lub opiekunów prawnych przynosi do 
szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne. 

3. W czasie pobytu ucznia na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

4. Przez „używanie” należy rozumieć: 
a) rozmawianie przez telefon komórkowy; 
b) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu SMS, MMS lub podobnych; 
c) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 
d) fotografowanie, filmowanie, nagrywanie, słuchanie; 
e) transmisję danych; 
f) odtwarzanie muzyki, filmów, plików; 
g) korzystanie z gier komputerowych. 

Przez cały czas pobytu w szkole telefon pozostaje w plecaku. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (konieczność skontaktowania się  

z rodzicami z powodu złego samopoczucia, zmiany planu lekcji w danym dniu, 
uzyskanie zgody rodziców na dłuższe pozostanie w szkole i inne nie przewidziane 
okoliczności) uczeń może skorzystać z własnego telefonu za zgodą i w obecności 
nauczyciela lub może skorzystać z telefonu szkolnego w sekretariacie szkoły. 

6. W przypadku innych urządzeń elektronicznych obowiązuje całkowity zakaz 
przynoszenia ich do szkoły. Przedmioty te nie stanowią obowiązkowego wyposażenia 
ucznia. Pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich operacji możliwych do wykonania na 
danym urządzeniu. 

7. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zapisów procedury telefon lub inne 
urządzenie elektroniczne będzie odbierane uczniowi i przekazane do depozytu do 
końca jego zajęć w danym dniu w szkole. Uczeń odbiera ww. przedmioty po 
zakończeniu zajęć. 

8. Za nieprzestrzeganie procedury korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń elektronicznych uczeń zostanie ukarany zgodnie z ustaleniami Rady 
Rodziców i Rady Pedagogicznej. Karą będzie niezapowiedziane odpytywanie ucznia  
z 3 wybranych przedmiotów w terminie ustalonym przez wychowawcę (nie później 
jednak niż w ciągu tygodnia od przewinienia). 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonów komórkowych, urządzeń 
elektronicznych, biżuterii  itp., które są wnoszone na teren placówki oraz będących  
w posiadaniu uczniów podczas imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek 
organizowanych przez szkołę. 

10. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów komórkowych lub innych 
urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej  
i fotografowanej, a jeśli to ma miejsce w czasie zajęć,  dodatkowo konieczna jest 
zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
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