
W rozdziale VI (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO, 

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2) w § 25 (Zasady 

oceniania bieżącego i ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych) punkt 21 przyjmuje brzmienie: 

„W tygodniu mogą odbywać się najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy, przy czym nie więcej niż jeden 

dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem”. 

 

W rozdziale VII (UCZNIOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2)  § 38 (Warunki korzystania z telefonów komórkowych 

i wszystkich urządzeń elektronicznych na terenie szkoły) otrzymuje brzmienie: 

 

„Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

1. Prawa ucznia: 

1) Uczeń może posiadać na terenie szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, 

jednakże przynosi je do szkoły na własną/ rodziców/ prawnych opiekunów odpowiedzialność. 

2) Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych/opiekuńczych tylko za 

zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3) Uczeń może korzystać z telefonu w trakcie przerw śródlekcyjnych oraz w czasie przed i po zajęciach 

dydaktycznych/ opiekuńczych. 

2. Obowiązki ucznia: 

1) Uczeń ma obowiązek wyłączyć, a nie wyciszyć telefon komórkowy i schować aparat telefoniczny oraz 

słuchawki przed wejściem na zajęcia dydaktyczne/ opiekuńcze oraz podczas wszystkich uroczystości 

szkolnych, w tym apeli, koncertów, spektakli i itp. 

2) Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach. 

3) Ucznia obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć dydaktycznych/ 

opiekuńczych bez zgody nauczyciela.  

4) Ucznia obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas sprawdzianów/ 

kartkówek/ sesji egzaminacyjnych. 

5) Uczeń ma obowiązek używania i korzystania z telefonu i urządzeń elektronicznych bez naruszania 

dóbr osobistych innych osób jak również przepisów prawa. 

6) Ucznia obowiązuje zakaz nagrywania przebiegu lekcji oraz fotografowania nauczycieli, pracowników 

szkoły, a także innych uczniów bez ich zgody i wiedzy. 

7) W przypadku zarejestrowania głosu lub obrazu przy pomocy telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia elektronicznego bez zgody osoby nagrywanej/ fotografowanej, uczeń ma obowiązek usunąć 

nagranie/ zdjęcie w obecności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przed wyłączeniem urządzenia. 

8) Na terenie szkoły ucznia obowiązuje zakaz ładowania aparatów telefonicznych. 

3. Zadania nauczyciela: 

1) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzać przestrzeganie warunków korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów. 



2) Nauczyciel może nakazać wyłączenie i schowanie telefonu/ słuchawek/ innych urządzeń 

elektronicznych uczniom, którzy tego nie zrobili przed wejściem na zajęcia. 

3) W przypadku naruszenia postanowień regulaminu nauczyciel może nakazać uczniowi wyłączenie 

telefonu i umieszczenie go w miejscu widocznym dla ucznia w sali lekcyjnej tylko na czas trwania danych 

zajęć dydaktycznych/ opiekuńczych. 

4) Każde naruszenie zasad regulaminu skutkuje wpisaniem uczniowi uwagi celem poinformowania 

wychowawcy.  

5) W przypadku trzykrotnego naruszenia zapisów regulaminu korzystania z urządzeń elektronicznych 

wychowawca postępuje zgodnie z zapisami statutu szkoły, informuje o sytuacji pedagoga szkolnego i wzywa 

do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. 

6) Fakt korzystania z telefonu komórkowego na zajęciach bez zgody nauczyciela ma wpływ na ocenę 

zachowania ucznia. 

7) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zgubienie czy kradzież telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych wnoszonych przez uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


