
Procedura korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych w Szkole Podstawowej w Nowinach. 

Procedura obowiązuje od 12 marca 2018 roku. 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. nr 35, poz. 222); 

 Statut Szkoły Podstawowej w Nowinach. 
 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny 
na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 
 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 
sprzętu przynoszonego przez uczniów. 
 

3. Podczas zajęć edukacyjnych w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania 
telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny 
być wyłączone lub wyciszone i schowane). Zakaz ten dotyczy również 
wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę 
oraz uroczystości szkolnych. 
 

4. Uczniów obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą 
telefonu/urządzenia bez uzyskania odpowiedniej zgody, a w szczególności: 
 fotografowania i nagrywania nauczyciela w czasie zajęć szkolnych oraz poza nimi; 

 fotografowania i nagrywania innych pracowników Szkoły; 

 fotografowania i nagrywania innych uczniów na lekcjach i poza nimi; 

 fotografowania i nagrywania koncertów, audycji, przesłuchań i innych form 

szkolnej aktywności artystycznej, a w szczególności publikowania i udostępniania 

pozyskanych w ten sposób zdjęć/nagrań. 

5. W uzasadnionych przypadkach Szkoła zapewnia rodzicom i uczniom 
możliwość wzajemnego kontaktu przez Sekretariat Szkoły. 
 

6. W sytuacjach wyjątkowych  uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego 
podczas przerwy międzylekcyjnej za zgodą nauczyciela i w zasięgu jego 
wzroku. Po zakończeniu rozmowy uczeń jest zobowiązany wyciszyć lub 
wyłączyć telefon i schować go do plecaka lub tornistra. 
 

7. Nauczyciel może ustalić wykorzystanie telefonu/urządzenia, jako pomocy 
dydaktycznej i zezwolić na jego użycie podczas zajęć na ściśle określonych 
zasadach. 

8. Nauczyciel ma prawo wydać polecenie odłożenia telefonów/urządzeń                           
w wyznaczone miejsce, (np. podczas sprawdzianów, kartkówek, konkursów). 
 

9. Dopuszcza się możliwość pozostawienia włączonego telefonu komórkowego 
na zajęciach edukacyjnych oraz skorzystania z telefonu podczas przerwy za 
zgodą nauczyciela, wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, 
szczególnie zdrowotnych. 



10. Zasady dotyczące telefonów/urządzeń w powiązaniu z zajęciami W-F-u, określa 
szkolny dokument Regulamin sali gimnastycznej i zasady bezpieczeństwa na 
lekcjach wychowania  fizycznego. 
 

11. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych 
urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika 
wycieczki. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą 
rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 
 

12. W niezawinionych, przypadkowych sytuacjach niewyciszenia lub niewyłączenia 
telefonu lub innego sprzętu elektronicznego nie będą wyciągane żadne 
konsekwencje wobec ucznia. 
 

13. Jeśli nie zakłóca to prowadzonych zajęć, wychowawca świetlicy lub nauczyciel 
bibliotekarz może wydać zgodę na użycie telefonu  w uzasadnionym celu. 

 

14. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego 
sprzętu elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, skutkuje 
odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 
w formie negatywnej uwagi w Zeszycie Spostrzeżeń i jest uwzględniane przy 
ustalaniu miesięcznej oceny zachowania ucznia (punkty ujemne). 
Telefon/urządzenie, po uprzednim wyłączeniu może zostać odebrany uczniowi 
przez nauczyciela i zwrócony po zakończonych zajęciach. 

15. Jeśli uczeń notorycznie łamie obowiązujące zasady (sytuacja powtórzyła się 
trzeci raz od początku roku), nauczyciel może oddać telefon/urządzenie do 
depozytu dyrektorowi/wicedyrektorowi Szkoły, który powiadamia o tym 
rodzica. 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). W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń będzie 
miał zakaz przynoszenia telefonu do szkoły i zostanie obniżona ocena                        
z zachowania o jeden stopień. 

 

16.  Jeśli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca 
klasy lub dyrektor/wicedyrektor wzywa rodziców, a jeśli to konieczne – 
powiadamia odpowiednie organy lub odpowiednie służby. 
Szczególnym restrykcjom podlegają działania uważane za cyberprzemoc: 

 fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający 

ich dobra osobiste lub wizerunek, z naruszeniem przyjętych norm etycznych i 

społecznych; 

 przesyłanie i publikowanie zdjęć i nagrań bez zgody osoby sfotografowanej lub 

nagranej, szczególnie wtedy, gdy może to ją obrazić, skrzywdzić lub narazić na 

szwank jej wizerunek; 

 nękanie telefonami lub sms-ami o treści agresywnej lub powodującymi krzywdę 

innych osób; 

 posiadanie, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści 

zawierających elementy przemocy, pornografii oraz inne treści nielegalne. 


