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1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o urządzeniu elektronicznym należy przez to rozumieć prywatne 

urządzenie służce do komunikacji i/lub rejestrowania obrazu i dźwięku w szczególności: 

• telefony komórkowe,  

• smartwatche,  

• tablety, 

• laptopy, 

• notebooki, 

• konsole gier video (np. Nintendo Switch), 

• aparaty fotograficzne, kamery, dyktafony. 

2. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych. 

3. Zakaz dotyczy zajęć lekcyjnych, przerw śródlekcyjnych oraz podczas pobytu ucznia w świetlicy, 

bibliotece szkolnej, stołówce, toaletach oraz innych pomieszczeniach i na terenie wokół szkoły. 

4. Wyjątek stanowi: 

a) sytuacja, gdy za zgodą nauczyciela uczeń korzysta ze swojego telefonu komórkowego w celu 

kontaktu z rodzicami, 

b) wykorzystywanie przez ucznia urządzeń elektronicznych w celu bieżącego monitorowana stanu 

zdrowia oraz dokonywania czynności leczniczych. 

5. Uczeń na własną odpowiedzialność może posiadać wyciszone i schowane przed wejściem do szkoły 

urządzenie elektroniczne. 

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody urządzeń elektronicznych wynikłe na terenie szkoły. 

7. W czasie trwania godzin lekcyjnych kontakt rodziców z dzieckiem możliwy jest poprzez sekretariat 

szkoły oraz wychowawców klasy. 

8. Uczeń oraz nauczyciel mają możliwość używania urządzeń elektronicznych jako pomocy dydaktycznej. 

W takim przypadku nauczyciel ustala zasady pracy na lekcji z urządzeniami elektronicznymi, zgodne 

z pozostałymi punktami Regulaminu.  

9. Na terenie szkoły niedopuszczalne jest rejestrowanie dźwięku i obrazu. Wyjątek stanowi rejestrowanie 

przez nauczycieli wydarzeń i uroczystości szkolnych. 

10. Nie wolno ładować urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

11. Jednorazowe naruszenie Regulaminu przez ucznia skutkuje: 

• upomnieniem ustnym ucznia i prośbą o wyłączenie oraz schowanie urządzenia (np. do 

plecaka, tornistra), 

• informacją do rodziców w formie uwagi negatywnej zapisanej do e-dziennika. 

12. Nagrywanie oraz fotografowanie lub wielokrotne łamanie innych zasad Regulaminu skutkuje 

ukaraniem ucznia zgodnie z zasadami wymierzania kar Statutu Szkoły (§ 103.2) tj.: 

• nagana dyrektora, 

• przeniesienie ucznia do równoległej klasy do swojej szkoły, 

• przeniesienie ucznia do równoległej klasy do innej szkoły. 

13. Upublicznianie nagrań, fotografii i dźwięków zarejestrowanych na terenie szkoły w Internecie może 

skutkować zgłoszeniem sprawy do odpowiednich instytucji (policja, sąd rodzinny). 

14. Łamanie Regulaminu wpływa na semestralną i/lub roczną ocenę z zachowania ucznia. 

15. Długotrwałe, uporczywe i/lub złośliwe łamanie zasad Regulaminu może być traktowane jako przejaw 

demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu. 

16. Nauczyciel podczas lekcji:  

• Ma obowiązek wyciszyć swoje urządzenia elektroniczne.  

• Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym fakcie 

uczniów na początku lekcji.  

• Nauczyciel ma prawo odebrać telefon od dyrekcji szkoły. 


