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Zasady dotyczące używania urzadzeń elektronicznych 
 

 
1. Urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, iPady, iPody, odtwarzacze muzyki, 
zegarki tzw. smartwatche i słuchawki wszystkich typów) muszą być wyłączone i 
przechowywane poza zasięgiem wzroku uczniów niezwłocznie po przyjściu do szkoły. 
Dotyczy to również czasu przed rozpoczęciem zajęć. Nie można korzystać z żadnych 
urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć i podczas przerwy, dopóki uczniowie nie 
opuszczą pomieszczeń szkolnych.  
 
2. W żadnym wypadku nie można używać urządzeń elektronicznych do rejestrowania 
wydarzeń (w tym między innymi: nagrań głosowych, filmów i zdjęć) z udziałem innych 
uczniów, pracowników lub rodziców.  
 
3. Uczniowie, którzy chcą skorzystać ze swojego urządzenia elektronicznego pod koniec 
dnia szkolnego, aby skontaktować się z rodzicami w celu ustalenia powrotu do domu, 
powinni zrobić to w głównej recepcji.  
 
4. Każde widoczne lub usłyszane urządzenie elektroniczne zostanie skonfiskowane.  
 
5. Jeśli urządzenie elektroniczne zostanie skonfiskowane po raz pierwszy, uczeń będzie 
mógł je odebrać w administracji po zakończeniu zajęć. 
 
6. W przypadku, kiedy urządzenie elektroniczne zostanie skonfiskowane po raz kolejny, 
szkoła skontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia odbioru urządzenia elektronicznego w 
imieniu ucznia na koniec dnia szkolnego. W takich sytuacjach tylko rodzic będzie mógł 
odebrać urządzenie elektroniczne.  
 
7. Powyższe zasady obowiązują przez cały czas pobytu uczniów w szkole. 
 
8. Według szkolnego regulaminu, uczniowie nie powinni przynosić do szkoły drogiego 
sprzętu elektronicznego. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia 
lub zagubienia wszystkich sprzętów elektronicznych przyniesionych przez dzieci.  


