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Regulamin korzystania z telefonów komórkowych  

oraz innych urządzeń elektronicznych  

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu 

 

Podstawa prawna: 

Statut I LO w Elblągu  

 

 

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

(np. laptop, tablet, smartwatch, odtwarzacz muzyki itp.) na własną odpowiedzialność i za zgodą 

rodziców. 

 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

   

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

jako pomocy dydaktycznej po uzyskaniu zgody od nauczyciela prowadzącego lekcje.  

 

4. Podczas lekcji uczeń jest zobowiązany do wyłączenia/wyciszenia telefonu (bez wibracji)  

i schowania go w torbie/plecaku – telefon pozostaje niewidoczny zarówno dla ucznia,  

jak i pozostałych osób. To samo dotyczy uroczystości szkolnych oraz wyjść zorganizowanych 

przez szkołę (teatr, kino, muzeum, zwiedzanie z przewodnikiem, konkursy, zawody sportowe 

itp.).  

 

5. Jeśli uczeń czeka na ważną informację (połączenie, SMS itp.), ma obowiązek poinformować 

o tym fakcie nauczyciela przed lekcją, uzyskać pozwolenie i ustalić sposób odebrania  

tej wiadomości.  

 

6. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z telefonu podczas prac klasowych, sprawdzianów, 

próbnych egzaminów – każde użycie telefonu uznane będzie za próbę ściągania, co skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.  

 



Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych  w  I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Juliusza Słowackiego w Elblągu 

2 
 

7. Wprowadza się całkowity zakaz korzystania z wyżej wymienionych urządzeń w sali 

gimnastycznej. 

 

8. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach. 

 

9. Zakazuje się wszelkich form utrwalania przebiegu lekcji (nagrywanie obrazu i dźwięku)  

bez zgody nauczyciela. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu 

lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej  

i fotografowanej (z wyłączeniem sytuacji określonych prawem). 

  

10. Zakazuje się ładowania urządzeń telekomunikacyjnych podczas zajęć edukacyjnych. 

 

Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu:  

 

1. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu przekazuje on nauczycielowi  

swój telefon komórkowy, który odbiera po zakończonej lekcji. Fakt ten zostaje odnotowany  

w dzienniku elektronicznym jako uwaga. 

 

2. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, 

nauczyciel niezwłocznie przekazuje informację rodzicom i wychowawcy.  

3. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce  

po raz pierwszy, wówczas nauczyciel po zakończeniu zajęć edukacyjnych przeprowadza 

rozmowę dyscyplinującą. 

 

4. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi - uczniowi wpisuje się uwagę do dziennika 

elektronicznego. 

 

5. Trzykrotne złamanie powyższych zasad skutkuje upomnieniem wychowawcy klasy. 

 

6. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu  lub innego urządzenia elektronicznego 

i zastosowane w związku z tym konsekwencje zostają odnotowane w dzienniku 

elektronicznym. 


