
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEO ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  

z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)  

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie  

czy kradzież sprzętu.  

2. Podczas zajęć edukacyjnych uczniów szkoły branżowej i technikum obowiązuje całkowity 

zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (sprzęt 

powinien być wyłączony i schowany).  

3. Uczeń może używać telefonu komórkowego w celu porozumienia się w ważnych sprawach 

rodzinnych za zgodą nauczyciela.  

4. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego 

jako pomocy dydaktycznej, jeśli nauczyciel prowadzący lekcje wyrazi zgodę. 

 5. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i branżowych mają prawo korzystać na terenie szkoły 

z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, 

dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem 

poniższych zasad:  

a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów  

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji 

jakie posiada aparat telefoniczny, 

 b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek),  

c) nie wolno filmować i fotografować bez wiedzy i zgody nauczycieli, pracowników szkoły 

i innych uczniów, 

d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

 e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas 

zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim 

uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

 f) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego 

podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich  

(z wyłączeniem pkt c), 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach. 

8.Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje ustnym lub pisemnym upomnieniem wychowawcy 

lub dyrektora oraz obniżeniem oceny z zachowania. Rażące łamanie regulaminu skutkuje 

otrzymaniem nagany dyrektora szkoły i powiadomieniem rodziców.   


