
§ 89 

 

Zasady posiadania i używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie 

szkoły  

 

1) Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na zasadach określonych w niniejszej procedurze.  

2)  Zapis „telefon” w dalszej części procedury odnosi się także do smartfonów, urządzeń typu 

smartwatch itp..  

3) Zapis „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do tabletów, odtwarzaczy muzyki, 

dyktafonów, aparatów cyfrowych, słuchawek itp.  

4) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu.  

    Uczniowie przynoszą do szkoły telefony i inny sprzęt elektroniczny na własną   

odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

5)  Przypadek zaginięcia lub kradzieży telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego należy bezzwłocznie zgłosić wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły, 

którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują dalsze działania, włącznie ze zgłoszeniem 

faktu policji. 

4) Podczas zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i zawodów sportowych, akademii          

i imprez organizowanych przez szkołę uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów i innego sprzętu elektronicznego. Aparaty powinny być wyłączone i schowane 

do plecaków, tornistrów. 

5)  Zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego przez uczniów 

dotyczy również zajęć na sali gimnastycznej, boisku sportowym, w bibliotece, na trenie 

świetlicy szkolnej ,w toaletach, na korytarzach szkolnych, w szatniach.  

 

I. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.  

 

1) Uczeń może korzystać z telefonu, a także innych urządzeń elektronicznych na zajęciach po 

uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub na jego wyraźne polecenie.  

2) W przypadku kiedy uczeń czeka na ważną informację (połączenie, SMS, etc.) ma 

obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela przed lekcją, poprosić o pozwolenie na 

skorzystanie z telefonu i ustalić sposób odebrania tej wiadomości.  



3) Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz utrwalania 

dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych.  

4) W szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalanie ich             

w jakikolwiek sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub 

nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.  

5) Po zakończonych zajęciach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego po wyjściu     

z budynku szkoły. 

6) Podczas pobytu w szkole kontakt ucznia z rodzicem jest możliwy poprzez wychowawcę,     

i sekretariat szkoły. Jeśli uczeń zgłosi potrzebę kontaktu związaną np. ze złym stanem 

zdrowia lub samopoczucia wychowawca , nauczyciel wykonuje telefon do rodzica ucznia.                                                                  

 7)  Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie 

przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły lub nauczyciela wychowawcy. Telefon 

zostaje wyłączony w obecności ucznia . Przypadek ten zostaje odnotowany w  e-dzienniku 

w zakładce „uwagi” przez wychowawcę klasy lub nauczyciela ,który zatrzymał aparat 

telefoniczny. 

 8)  Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni 

zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych 

związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły). 

  9)  W przypadku, gdy uczeń nagminnie łamie procedury korzystania z telefonu ma zakaz 

przynoszenia telefonu do szkoły. 

10)  W każdym  przypadku nieprzestrzegania przez ucznia powyższych procedur nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w e- dzienniku i zgodnie z SzSO wpisuje punkty ujemne (- 10 pkt.) 

11)  W czasie wycieczek szkolnych, podczas których przewidziany jest nocleg, uczniowie po 

godzinie 22.00 oddają do depozytu telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny. Przed 

przekazaniem uczeń wyłącza telefon. Zwrot następuje w czasie ustalonym przez 

kierownika wycieczki lub opiekuna. 


