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REGULAMIN UŻYTKOWANIA ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ AUDIO – 

WIZUALNYCH I ŁĄCZNOŚCIOWYCH PRZEZ UCZNIÓW NA TERENIE  LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO  

W BYDGOSZCZY 
 

1. Wszystkich uczniów obowiązuje zasada świadomego i odpowiedzialnego korzystania 
z urządzeń elektronicznych gromadzących oraz przesyłających informacje. Za ich 
użytkowanie niezgodne z przepisami lub naruszając postanowienia ustawy o 
ochronie danych osobowych uczniowie ponoszą wszelkie konsekwencje 
przewidziane obowiązującym prawem w Polsce. 
 

2. Wszelkie urządzenia elektroniczne /tel. komórkowe, dyktafony, aparaty fotograficzne, 
odtwarzacze itp./ uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność. Szkoła nie 
ponosi odpowiedzialności materialnej w przypadku ich zagubienia lub kradzieży. 
 

3. Telefon komórkowy podczas pobytu w szkole (zarówno w czasie lekcji jak i przerw), 
imprez szkolnych i innych zająć na terenie szkoły uczeń ma- wyłączony i schowany. 
W przypadku konieczności nagłego kontaktu możliwe jest skorzystanie z telefonu 
komórkowego za zgodą wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego. Dopuszcza się 
możliwość słuchania muzyki na przerwach z odtwarzaczy (nie może to być telefon). 
 

4. W przypadku niezastosowania się do wyżej określonych zasad, uczeń zobowiązany 
jest przekazać urządzenie nauczycielowi w celu zdeponowania go w sekretariacie 
szkoły. Po zakończonych zajęciach uczeń może odebrać urządzenie. Uczeń 
zostanie pouczony co do stosowania elektronicznych urządzeń audio-wizualnych i 
łącznościowych, co zostanie odnotowane. 

W razie kolejnego przekroczenia regulaminu, uczeń odbiera urządzenie od 
wychowawcy lub pedagoga szkolnego w obecności rodziców. 
 

5. Uczeń ponosi odpowiedzialność za użytkowanie Internetu niezgodnie z przepisami 
prawa. Obowiązuje bezwzględny zakaz tworzenia nielegalnych stron internetowych 
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

6. W przypadku stwierdzenia przypadków tworzenia przez uczniów nielegalnych stron 
internetowych bądź naruszania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 
fakt ten zgłoszony zostanie do odpowiednich organów przez dyrekcją szkoły i objęty 
zostanie postępowaniem zgodnie z przepisami prawa. 
 

7. Zabrania się użytkowania wszelkich urządzeń, systemów elektronicznych i 
przesyłowych np. telefonów komórkowych, Internetu, e-maili lub nośników informacji 
do ich wykorzystania niezgodnego z prawem aszczególnie czynienia zła osobom, 
społecznościom i instytucjom. 
 

8. Notoryczne nieprzestrzeganie Regulaminu sankcjonuje obniżeniem zachowania o 
jeden stopień, lub, zależnie od okoliczności, do nagannej. W przypadku krytycznym 
sprawa zostanie skierowana do odpowiednich instancji. 
 



 

 

9. Wszystkich uczniów obowiązuje także zasada kulturalnego korzystania z urządzeń 
elektronicznych podczas wizyt w ośrodkach kultury, teatrach, kinach itp. Wtedy 
należy pamiętać o wyłączeniu np. telefonu komórkowego. 
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