
Zasady korzystania z urządzeń multimedialnych 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu 

 
 

Wstęp 
 

1. Podstawą prawną ustalenia niniejszego regulaminu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 

2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. 

U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

a) terenie szkoły – rozumie się przez to budynek I Liceum Ogólnokształcącego 

im. H. Sienkiewicza i tereny wokół szkoły położone w obrębie działek geodezyjnych, 

b) urządzeniu multimedialnym – rozumie się przez to telefon komórkowy, smartfon, tablet, 

laptop, smartwatch, urządzenie do łączności radiowej, dyktafon, kamera, aparat fotograficzny 

lub odtwarzacz informacji multimedialnych (obraz, dźwięk, film), 

c) wyłączenie urządzenia – rozumie się przez to takie użycie przycisku zasilania, które nie jest 

wyborem trybu czuwania. 

§2 
 

1. Użycie przez ucznia urządzenia multimedialnego w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

możliwe jest tylko po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela:  

a) w celach edukacyjnych,  

b) w sytuacjach zagrożenia życia,  

c) w innych sytuacjach,  na podstawie upoważnienia wydanego przez wychowawcę, pedagoga lub 

dyrekcję szkoły. 

2. Na czas trwania zajęć wymienionych w punkcie 1. uczeń ma obowiązek wyłączenia i schowania urządzenia do torby 

(plecaka i in.). 

3. Wyjątek stanowią urządzenia z funkcją telefonu; takie urządzenie może być pozostawione w trybie czuwania,fjednak z 

wyłączoną funkcją powiadamiania o połączeniu. 

4. Próby używania lub używanie urządzeń multimedialnych podczas sprawdzianów skutkują oceną niedostateczną oraz 

zakazem poprawiania tej oceny.  

5. W czasie wycieczek zasady korzystania urządzeń multimedialnych ustala kierownik wycieczki w odrębnym 

regulaminie. Jeśli nie przedstawiono takiego regulaminu, to na wycieczce obowiązują ogólnie przyjęte normy społeczne. 

 

§3 
 

1. Używanie urządzeń multimedialnych jest dozwolone podczas przerw w zajęciach pod warunkiem poszanowania 

ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym: 

a) zapis dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za wiedzą i zgodą osoby nagrywanej 

oraz/lub fotografowanej, 

b) używanie urządzeń multimedialnych nie może zakłócać działania innych urządzeń 

elektronicznych, a szczególnie szkolnej sieci informatycznej. 

2. Zabronione jest ładowanie wszelkich urządzeń w szkolnej sieci elektrycznej.  

 

§4 
 

1. Uczeń, który nie przestrzega zasad wymienionych w § 2 i § 3 ma obowiązek odłożenia  wyłączonego urządzenia 

multimedialnego we wskazane przez nauczyciela miejsce w sali lekcyjnej na czas trwania zajęć. 

2. Notoryczne łamanie powyższych ustaleń skutkuje wpisem negatywnej notatki do dziennika elektronicznego lub 

zastosowaniem kar statutowych. 

 


