
Regulamin używania telefonów komórkowych  

i/lub urządzeń elektronicznych  

w XLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego  

w Warszawie 

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

odpowiedzialność i za zgodą rodziców. 

2. Korzystanie z telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne 

na terenie szkoły w czasie przerw pomiędzy lekcjami, a także przed i po zakończeniu zajęć, w 

sposób nie zakłócający spokoju pracownikom szkoły oraz innym uczniom. 

3. Na terenie szkoły (na korytarzach i w salach lekcyjnych) bezwzględnie zabrania się ładowania 

telefonów komórkowych i/lub innego sprzętu elektronicznego.  

4. Używanie przez ucznia podczas zajęć lekcyjnych telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego bez zgody nauczyciela jest poważnym zakłóceniem toku lekcji. 

5. W czasie zajęć dydaktycznych oraz sportowych telefon komórkowy i/lub inny sprzęt 

elektroniczny ucznia musi być całkowicie wyłączony oraz przechowywany w wyznaczonym 

przez nauczyciela miejscu. 

6.  Szkoła w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracony, zniszczony, zagubiony 

telefon lub inny sprzęt przyniesiony przez ucznia do szkoły. Zaginięcie telefonu uczeń może 

zgłosić wychowawcy, nauczycielowi, pedagogowi, dyrektorowi szkoły lub w sekretariacie szkoły 

oraz na policji. 

7. Utrwalanie obrazu i dźwięku za pomocą telefonu komórkowego i/lub innego urządzenia 

elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej oraz po 

uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Nagrywanie treści niezgodnych z prawem, naruszających 

powszechnie przyjęte normy etyczne i/lub społeczne oraz ich udostępnianie i przesyłanie jest 

zabronione i może podlegać odpowiedzialności karnej. 

8. Naruszenie przez ucznia regulaminu korzystania z telefonu komórkowego i/lub sprzętu 

elektronicznego na terenie szkoły skutkuje wdrożeniem w stosunku do ucznia przyjętej w szkole 

procedury postępowania.  

 

 

 

 

 

dn. 30.08.2019 



Postępowanie wobec ucznia w przypadku łamania przez niego zasad korzystania                  

z telefonu komórkowego i/lub urządzenia elektronicznego 

 
1. Po stwierdzeniu złamania w/w regulaminu przez ucznia, oddaje on telefon komórkowy i/lub 

sprzęt elektroniczny nauczycielowi. Nauczyciel odbiera od ucznia wyłączony telefon. Odmowa 

oddania telefonu skutkuje przyznaniem 100 ujemnych punków. 

2. Nauczyciel wpisuje tego samego dnia w dzienniku elektronicznym uwagę uczniowi, który nie 

przestrzegał w/w regulaminu. Nauczyciel wpisuje również ujemne punkty z zachowania – 

każdorazowo minus 10 punktów. 

3. Ucznia notorycznie naruszającego postanowienia regulaminu wychowawca kieruje na rozmowę 

do pedagoga lub dyrektora szkoły. 

4. W przypadku, kiedy uczeń mimo podjętych działań wychowawczych, po raz kolejny nie 

zastosował się do zasad korzystania z telefonu komórkowego i/lub urządzenia elektronicznego 

w szkole, wychowawca klasy wzywa do szkoły rodzica/opiekuna prawnego ucznia celem 

powiadomienia go o zakłóceniu prowadzenia zajęć dydaktycznych i nieprzestrzeganiu przez 

jego dziecko regulaminu  i informuje o zastosowaniu kary wobec ucznia. 

5. Notoryczne łamanie przez ucznia postanowień regulaminu może zostać potraktowane jako 

przejaw demoralizacji i będzie skutkować skierowaniem sprawy do właściwego Sądu celem 

rozpatrzenia. 
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