
 PROCEDURA UŻYWANIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO   

I/LUB INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH  
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Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI 

W CZASIE JEGO POBYTU W SZKOLE 
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Posiadanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów               

w szkole jest dozwolone pod warunkiem stosowania się do poniższych zasad 

1. Uczeń może posiadać telefon komórkowy/urządzenia elektroniczne na terenie szkoły. 

2. Od momentu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole uczeń                      

ma obowiązek całkowitego wyłączenia (a nie wyciszenia) telefonu komórkowego                          

i innych urządzeń elektronicznych. 

3. Za stan jakościowy posiadanego przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych w szkole odpowiada materialnie uczeń i jego rodzice/opiekunowie 

prawni. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za straty wynikające z posiadania 

telefonu komórkowego/urządzeń elektronicznych w szkole np. zagubienie, uszkodzenie, 

kradzież, itp. 

5. Używanie telefonu komórkowego/innych urządzeń elektronicznych przez ucznia może 

odbyć się jedynie przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – wychowawczych                              

i bezpośrednio po ich zakończeniu.   

6. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą korzystać z telefonu 

komórkowego/urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, realizacji 

projektów, zawodów sportowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, wycieczek 

szkolnych, uroczystości, akcji. Użycie telefonu komórkowego/urządzeń elektronicznych              

za zgodą nauczyciela i w jego obecności w celu fotografowania, nagrywania i filmowania 

oraz upubliczniania czyjegoś wizerunku, wypowiedzi itp. może odbywać się wyłącznie    

za zgodą osób fotografowanych, filmowanych czy nagrywanych.  

7. W celu kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi uczeń może zawsze i bez 

ograniczeń skorzystać nieodpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego  

dostępnego w sekretariacie szkoły.  

Postępowanie w przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do wyżej zawartych zasad:  

1. W przypadku użycia telefonu komórkowego/urządzeń elektronicznych przez ucznia 

niezgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, nauczyciel podejmuje interwencję w formie 

ostrzeżenia słownego. Jeśli to nie poskutkuje, nauczyciel ma prawo do odebrania telefonu 

komórkowego/urządzeń elektronicznych, umieszczenia w podpisanej kopercie, złożenia                

w sekretariacie szkoły i powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego o możliwości 
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odebrania przez niego telefonu komórkowego/urządzeń elektronicznych ucznia                          

w sekretariacie szkoły. 

2. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku w rubryce „Notatki” użycie telefonu 

komórkowego/urządzeń elektronicznych niezgodnie z procedurą i w zeszycie uwag liczbę 

otrzymanych przez ucznia punktów ujemnych zachowania zgodnie z zapisem w statucie 

szkoły. Trzykrotny wpis w rubryce „Notatki” jest podstawą obniżenia oceny zachowania 

ucznia zgodnie z zapisem w statucie szkoły. 

3. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego/urządzeń  

elektronicznych nauczycielowi, nauczyciel informuje o tej sytuacji dyrektora szkoły/ 

pedagoga szkolnego/wychowawcę klasy. Wychowawca klasy/pedagog szkolny 

bezzwłocznie informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły w celu omówienia zachowania ucznia                             

i wynikających z tego zachowania konsekwencji. 


