
Zasady korzystania z telefonów komórkowych  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie 
 

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych - przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć  

i schować aparat telefoniczny. 

2. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany 

w trybie „milczy”. 

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej i fotografowanej. 

4. Uczniowie przynoszą do Centrum telefon lub inne urządzenie na własną odpowiedzialność. 

5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu. 

6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie Centrum 

powoduje zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie Centrum. 

1)  po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat i do 

zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie - aparat zostaje 

wyłączony w obecności ucznia. 

2) podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu” za 

pokwitowaniem (2 egzemplarze), w którym powinny być zawarte następujące dane: 

nazwisko i imię ucznia, data zdarzenia, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela oraz 

jego podpis. 

3) nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, kopia pozostaje  

w sekretariacie. 

4) aparat odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia po okazaniu pokwitowania. 

5) Opiekun klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące  

w Centrum zasady korzystania z telefonów komórkowych. 

6) W przypadku, gdy sytuacja powtórzy się po raz drugi, uczeń ma zakaz przynoszenia 

telefonu do Centrum oraz otrzymuje naganę wpisaną do dziennika. 

7) Każde następne wykroczenia powodują obniżenie oceny z zachowania do nagannej.  

 

 

 

 



P O K W I T O W A N I E 

 

Imię i nazwisko ucznia ....................................................................... klasa ......................................... 

Data, godzina i opis zdarzenia ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Typ aparatu (urządzenia) ........................................................................................................................ 

Nazwisko i imię nauczyciela .................................................................................................................. 

 

 

         ........................................... 

                          podpis nauczyciela 

 

 

 

P O K W I T O W A N I E 

 

Imię i nazwisko ucznia ....................................................................... klasa ......................................... 

Data, godzina i opis zdarzenia ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Typ aparatu (urządzenia) ........................................................................................................................ 

Nazwisko i imię nauczyciela .................................................................................................................. 

 

 

         ........................................... 

                          podpis nauczyciela 

 


