
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

PROCEDURA 

postępowania dotycząca korzystania z telefonu komórkowego  

i innych urządzeń elektronicznych 

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

 
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). 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe na własną odpowiedzialność i za 

zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

 

2. W szkole, ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych, służących do rejestracji dźwięku i obrazu. 

 

3. Telefon komórkowy podczas pobytu ucznia w szkole może być włączony, ale musi 

być wyciszony i schowany. 

 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: zniszczenie, zagubienie lub kradzież sprzętu 

przyniesionego przez uczniów. Zaistniałą sytuację należy jednak zgłosić 

wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności innemu nauczycielowi. 

 

5. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia innych niż telefony komórkowe urządzeń 

elektronicznych, tj. odtwarzaczy MP3/MP4, konsol do gier, tabletów, netbooków, 

aparatów fotograficznych. 

 

6. Zgoda na przyniesienie urządzenia elektronicznego wymienionego w pkt5 może być 

wydana przez nauczyciela w następujących przypadkach: 

wykorzystania urządzeń jako środków dydaktycznych w czasie zajęć lekcyjnych, 

spotkań, uroczystości i innych wydarzeń organizowanych przez szkołę. 

 

7. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych w 

szkole możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela w ramach niezbędnego 

kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem (rozmowa telefoniczna lub sms). 

 

8. W czasie pobytu w szkole zabronione jest: 

 granie w gry, 

 korzystanie z dostępu do internetu w telefonie, 

 przeglądanie zdjęć i filmów, 

 fotografowanie i filmowanie nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów, 

 nagrywanie lub w jakikolwiek inny sposób utrwalanie przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

 nagrywanie dźwięku, 

 wykonywanie zdjęć pomieszczeń szkoły. 

 

9. Każde nieregulaminowe użycie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przez 

ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym –uwaga negatywna. 
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10. W przypadku uporczywego łamania zasad uczniowi zostają przyznane punkty ujemne 

za zachowanie. 

  

11. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych zgodnie z zapisami Regulaminu 

wycieczek szkolnych. 

 

12. W przypadku, kiedy telefon lub inne urządzenie elektroniczne zostanie wykorzystane 

do utrwalenia zachowań agresywnych, demoralizujących lub wskazujących na 

stosowanie przemocy psychicznej przez ucznia wobec innej osoby nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły, który uzyskał informacje o tego typu zdarzeniu, przekazuje 

urządzenie do sekretariatu szkoły. W celu podjęcia odpowiednich działań 

wyjaśniających niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub pedagoga 

szkolnego, a następnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

 

13. Po odbiór telefonu do sekretariatu zgłaszają się rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

Zostają oni zapoznani z przebiegiem zdarzenia i poinformowani o dalszych 

działaniach przez szkołę w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

 


