
ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONOW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH 
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W 

ŚWIDNICY 
 
 
 
 
Niniejsze zasady mają na celu promowanie bezpośrednich, wzajemnych kontaktów uczniów  w szkole 
zamiast izolowania się poprzez gry i komunikatory elektroniczne oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. 
 
 
Zasady: 

 
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na własną 

odpowiedzialność, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież urządzeń 

elektronicznych przynoszonych przez uczniów. 
3. Podczas pobytu w budynku szkolnym i na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz 

używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - zarówno 

w trakcie zajęć edukacyjnych, jak i poza nimi(urządzenia powinny być wyciszone i schowane). 

4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 
elektronicznego podczas wycieczek szkolnych oraz imprez szkolnych za zgodą nauczycieli, a także 
rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

5. Uczeń może wyjątkowo skontaktować się z rodzicem lub opiekunem prawnym z własnego telefonu 
w nagłej sytuacji zdrowotnej lub innych uzasadnionych przypadkach jedynie za zgodą nauczyciela. 

6. Informacja o tym, że uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innych urządzeń 
elektronicznych na terenie szkoły umieszczona jest w dzienniku do wiadomości nauczycieli(np. gdy 
uczeń jest chory itp.). 

 
Naruszenie zasad: 

 

1. Naruszenie przez ucznia zasady określonej w punkcie 3 skutkuje odebraniem mu telefonu lub innego 
urządzenia elektronicznego, wyłączeniem go przez ucznia w obecności nauczyciela i umieszczeniem 
go w depozycie w sekretariacie szkoły, a następnie powiadomieniem rodziców, aby osobiście 
odebrali własność w sekretariacie szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany w dzienniku przez 
wychowawcę. 

2. W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 
nauczyciel przekazuje informację dyrektorowi szkoły i prosi o interwencję rodziców. 

3. Po odbiór telefonu oraz innego urządzenia elektronicznego ucznia zgłaszają się jego rodzice lub 
opiekunowie prawni. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamanie regulaminu przez 
ucznia. 

4. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń otrzymuje zakaz przynoszenia telefonu 
do szkoły. 

5. W przypadku notorycznego łamania niniejszych zasad przez ucznia skutkuje udzieleniem nagany 
dyrektora i obniżeniem oceny zachowania. 

 
 
 
 
 
 
 


