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PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STEFANA JONIAKA W NIEGOWONICACH 

  

   

 

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. W uzasadnionych przypadkach szkoła zapewnia rodzicom i uczniom możliwość wzajemnego kontaktu 

przez sekretariat szkoły. 

4. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów/urządzeń w zakresie wszystkich ich funkcji: 

1) podczas  lekcji i innych zajęć edukacyjnych – uczeń zobowiązany jest do wyłączenia telefonu 

i położenia go w miejsce wskazane przez nauczyciela: 

2) podczas 2 i 4 przerwy lekcyjnej; 

3) podczas zajęć pozalekcyjnych; 

4) w świetlicy i w jadalni; 

5) podczas imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę. 

5. Nauczyciel wskazuje miejsce odłożenia telefonów/urządzeń.  

6.Dopuszcza się możliwość pozostawienia włączonego telefonu komórkowego na zajęciach 

edukacyjnych za zgodą nauczyciela, wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, szczególnie 

zdrowotnych. 

7.Uczniów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu na terenie szkoły za pomocą 

telefonu/urządzenia, a w szczególności publikowania i udostępniania pozyskanych w ten sposób 

zdjęć/nagrań. 

8. Nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

9.Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi 

normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 

10. Szczególnym restrykcjom podlegają działania uważane za cyberprzemoc: 

1) fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający ich dobra osobiste 

lub wizerunek, z naruszeniem przyjętych norm etycznych i społecznych; 

2) 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; 

3) nękanie telefonami lub sms-ami o treści agresywnej lub powodującymi krzywdę innych osób; 

4) posiadanie, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści zawierających elementy 

przemocy oraz inne treści nielegalne.  

10. Nauczyciel może pozwolić na wykorzystanie telefonu/urządzenia, jako pomocy dydaktycznej 

i zezwolić na jego użycie podczas zajęć na ściśle określonych zasadach. 

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

podczas wycieczek szkolnych za zgodą i na zasadach ustalonych przez kierownika wycieczki.  Pełną 

odpowiedzialność za sprzęt posiadany przez ucznia podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni 

opiekunowie ucznia. 

12. Ładowanie telefonu w szkole jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody nauczyciela, 

w miejscu przez niego wskazanym i pod jego nadzorem. 

13. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego 

na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, skutkuje wpisaniem punktów ujemnych do dziennika. 
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14. Jeśli uczeń na terenie szkoły dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, w tym naruszanie 

dóbr innych osób, wychowawca klasy lub dyrektor wzywa rodziców i powiadamia odpowiednie organy 

lub odpowiednie służby. 

15. Kary za łamanie zasad używania telefonów/urządzeń elektronicznych: 

1) 1 lub 2- krotne złamanie zasad- wpisanie punktów ujemnych do dziennika, 

2) 3- krotne złamanie zasad- zakaz przynoszenia telefonu na teren szkoły na okres jednego miesiąca. 

16. W sytuacji, kiedy uczeń/uczniowie danej klasy, przy użyciu telefonów/urządzeń, zakłócają proces 

lekcyjny, w sposób nieuprawniony sterują urządzeniami multimedialnymi, wychowawca klasy 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły wprowadza zakaz przynoszenia telefonów do szkoły 

w wyznaczonym terminie. 

17.Wszelkie objawy łamania zasad współżycia społecznego w szkole są traktowane jako przejaw 

demoralizacji i skutkują obniżeniem oceny do nagannej oraz skierowaniem sprawy na policję lub do sądu 

rodzinnego. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


