
Kraków, 30.09. 2021 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY  
 

1. Podstawa prawna Ustawa z dn. 14.12.2016 – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 910 ze 
zm.), art. 99, pkt 4. 
 
  
2. Postanowienia ogólne 
1) Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 
2) Zapis „telefon” w dalszej części regulaminu odnosi się także do smartfonów, urządzeń typu 
smartwatch itp. 
 
3) Zapis „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do tabletów, odtwarzaczy muzyki, dyktafonów, 
aparatów cyfrowych, słuchawek itp. 
 
4) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu. 
 
3. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 
 
1) Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, przerw międzylekcyjnych, uroczystości, 
a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania 
przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 
 
2) Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia na terenie szkoły telefonu oraz innych urządzeń 
elektronicznych i schowania ich w torbie lub plecaku. 
 
3) Uczeń może korzystać z telefonu i innych urządzeń elektronicznych w celu wyszukania 
informacji niezbędnych do realizacji zadań podczas zajęć po uzyskaniu zgody nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia lub na jego wyraźne polecenie. 
 
4) Jeśli uczeń czeka na ważną informację lub chce skontaktować się z rodzicami, ma obowiązek 
poinformować o tym fakcie nauczyciela, poprosić o pozwolenie na skorzystanie z telefonu i ustalić 
sposób wykonania tej czynności. 
 
5) Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz utrwalania dźwięku na 
jakichkolwiek nośnikach cyfrowych. 
 
6) W szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć oraz utrwalanie ich w jakikolwiek sposób 
możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły lub nauczyciela prowadzącego 
zajęcia edukacyjne. 
 
 
4. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas wyjść, 
wycieczek itp. 
 
1) Każdorazowo decyzję o zabraniu przez uczestnika telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych podejmuje kierownik wycieczki w porozumieniu z wychowawcami klas oraz za 
zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność. 
 



2) Jeśli istnieje możliwość zabrania telefonu, innego urządzenia elektronicznego na wycieczkę itp. 
uczeń ma prawo korzystać z tych urządzeń wyłącznie w zakresie niewpływającym na organizację i 
przebieg tego przedsięwzięcia. 
 
3) Podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę (np. teatr, kino, muzeum, zwiedzanie z 
przewodnikiem, lekcja w terenie, konkursy, zawody sportowe) uczeń jest zobowiązany do 
wyłączenia telefonu, innych urządzeń elektronicznych i schowania go w torbie lub plecaku.  
 
 5. Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu 
 
1. W przypadku korzystania podczas zajęć, o których mowa w punkcie 3 ppkt. 1 i w punkcie 4 ppkt. 
3 z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z niniejszym 
regulaminem, nauczyciel odbiera uczniowi telefon, smartwatch czy tablet, kładąc go w widocznym 
miejscu, a następnie przekazuje go do depozytu w sekretariacie szkoły, gdzie może zostać odebrany 
przez rodzica ucznia. Uczeń otrzymuje również uwagę negatywną w dzienniku elektronicznym. 
 
 
 
 


