
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SZKOLE 

 

I.      Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

 

II      Uczeń 

1. Obowiązuje całkowity zakaz używania komórki przez ucznia na lekcji, z wyłączeniem 

przypadków opisanych w dalszej części regulaminu. 

2. Uczeń ma obowiązek wyłączyć komórkę podczas lekcji. 

3. Jeśli uczeń czeka na ważną informację (telefon, SMS itp.), ma obowiązek poinformować 

o tym fakcie nauczyciela przed lekcją i uzyskać pozwolenie na niewyłączanie telefonu. 

4. Uczeń ma możliwość używania komórki jako kalkulatora, jeśli pozwoli na to nauczyciel 

prowadzący lekcje. 

5. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych na sali gimnastycznej, 

w czytelni szkolnej. 

6. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

 

III     Nauczyciel 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć komórkę podczas lekcji. 

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

uczniów na początku lekcji. 

3. Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania komórki na lekcji oprócz 

przypadków wymienionych w regulaminie. 

4. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów 

komórkowych na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem. 

 

VI.    Kary za nieprzestrzeganie regulaminu. 

1. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu, nauczyciel ma prawo odebrać 

uczniowi telefon komórkowy, który przekaże następnie dyrekcji szkoły. Uczeń może 

odebrać komórkę od dyrektora szkoły wyłącznie w obecności rodziców. 

Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje obniżoną oceną z zachowania. 

2. Jeśli nauczyciel używa na lekcji komórki niezgodnie z niniejszym regulaminem 

uczniowie mają prawo poinformować o tym fakcie swojego wychowawcę. 

 

 



REGULAMIN UBIORU 

1. Strój musi być adekwatny do okazji 

2. Bielizna nie może być widoczna 

3. Odzież przezroczysta nie powinna być noszona bezpośrednio na bieliznę 

4. Ubiór powinien być czysty i schludny 

5. Makijaż nie powinien być krzykliwy 

6. Obuwie nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia 

7. Strój nie może odsłaniać intymnych części ciała 

8. Plecy mogą być maksymalnie odsłonięte do linii łopatek 

9. Dekolty nie mogą być głębokie 

10. Spódnica nie powinna być krótsza niż 10 cm nad kolano, a spodnie nie krótsze niż do 

kolan 

11. Na terenie szkoły nie można nosić nakryć głowy (chyba, że jest to związane 

z przekonaniami religijnymi lub uwarunkowane przyczynami zdrowotnymi) 

12. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta nie mogą nosić bluzek na ramiączkach 

  

SANKCJE ( PO SOBIE) 

- zwrócenie uwagi, rozmowa z wychowawcą 

- rozmowa z rodzicami 

- rozmowa z dyrekcją 

- obniżenie oceny z zachowania 

 


