
ZASADY UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

PRZEZ UCZNIÓW 

(wyciąg ze Statutu Szkoły) 

 

1. Uczniowie i wychowankowie są zobowiązani do świadomego i odpowiedzialnego używania 

urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, tj. telefonów komórkowych, smartfonów, 

cyfrowych aparatów fotograficznych itp.   

2. Przez świadome i odpowiedzialne używanie rozumie się:   

1) Korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń nagrywających lub 

transmitujących dźwięk i obraz: podczas zajęć edukacyjnych, dodatkowych oraz w czasie 

pobytu w stołówce, bibliotece i świetlicy szkolnej, łazienkach wyłącznie po uzyskaniu 

zgody nauczyciela lub na jego wyraźne polecenie, jako pomocy dydaktycznej lub w stanie 

wyższej konieczności;   

2) Zakaz:   

a) fotografowania i nagrywania nauczyciela w czasie zajęć szkolnych oraz 

poza nimi;   

b) fotografowania i nagrywania innych pracowników Szkoły;   

c) fotografowania i nagrywania innych uczniów bez ich wyraźnej zgody;   

d) fotografowania i nagrywania koncertów, audycji, przesłuchań i innych form 

szkolnej aktywności artystycznej, a w szczególności publikowania  

i udostępniania pozyskanych w ten sposób zdjęć/nagrań.   

e) fotografowania i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób 

naruszający ich dobra osobiste lub wizerunek, z naruszeniem przyjętych norm 

etycznych i społecznych;   

f) przesyłania i publikowanie zdjęć i nagrań bez zgody osoby sfotografowanej 

lub nagranej, szczególnie wtedy, gdy może to ją obrazić, skrzywdzić lub 

narazić na szwank jej wizerunek;   

g) nękania telefonami lub sms/mms/wpisami w mediach społecznościowych  

o treści agresywnej lub powodującymi krzywdę innych osób;   

h) posiadania, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści 

zawierających elementy przemocy, pornografii oraz inne treści nielegalne.   

2a. W czasie wchodzenia do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia edukacyjne 

uczniowie mają obowiązek zdeponowania posiadanych telefonów komórkowych w miejscu 

wskazanym przez nauczyciela   



1) Zdeponowane telefony komórkowe muszą zostać wyłączone i zabezpieczone  

w sposób uniemożliwiających ich użycie przez osobę inna niż właściciel;   

a) W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia 

nauczyciel   

2) Uczniowi, który nie przekazał do depozytu telefonu komórkowego, a w trakcie zajęć 

używa go bez pozwolenia nauczyciela wpisuje się uwagę oraz odbiera telefon 

komórkowy i deponuje w miejscu, o którym mowa w ust. 2a.   

3) Odmowa wydania telefonu komórkowego w sytuacji, o której mowa w pkt 2. skutkuje 

wpisaniem uwagi uczniowi i obniżeniem oceny zachowania.   

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zniszczone urządzenia elektroniczne 

należące do uczniów   

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad określonych w ust. 2 pkt 2 nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły ma obowiązek:   

1) Odebrać uczniowi telefon komórkowy – wyłączając go w obecności ucznia,  

i przekazać do depozytu w Sekretariacie szkoły za pisemnym pokwitowaniem   

a) Uczeń ma prawo do usunięcia z odebranego telefonu karty SIM oraz,  

w zależności od sytuacji, karty pamięci;   

2) Poinformować o zdarzeniu wychowawcę klasy ucznia oraz pedagoga szkolnego   

a) Wychowawca lub pedagog niezwłocznie informuje o zdarzeniu rodziców 

ucznia oraz, o ile zachodzi taka konieczność, Policję   

b) Rodzice ucznia odbierają telefon z depozytu za pisemnym pokwitowaniem, 

o ile telefon nie podlega zabezpieczeniu przez Policję.   

5. Zasady użytkowania telefonów na wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez Szkołę 

każdorazowo ustala kierownik wycieczki 

 

Zasady obowiązują od dnia 3 września 2018 roku. 


