
PROCEDURA  KORZYSTANIA  Z  TELEFONÓW  

KOMÓRKOWYCH  i  INNYCH  URZĄDZEŃ  

ELEKTRONICZNYCH  w  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 2 

im. WŁADYSŁAWA  BRONIEWSKIEGO w  PASŁĘKU 

  

  

Podstawa prawna:  

1. 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);  

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku.  

Procedura: 

Uczniowie: 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze 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. Zabrania się na terenie szkoły korzystania z telefonów komórkowych w celu 

grania w gry, wysyłania SMS, MMS, robienia zdjęć, nagrywania i odtwarzania 

filmów i dźwięków oraz wykonywania innych czynności, które umożliwia telefon.  

4. Dopuszcza się używanie telefonu komórkowego przez ucznia w celu 

porozumienia się w ważnych sprawach rodzinnych (w czasie wolnym od zajęć) 

wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

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

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą 

pełną odpowiedzialność za sprzęt.   

6. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela 

(urządzenia powinny być wyłączone i schowane).   

7. Szkoła udostępnia uczniom bezpłatnie możliwość przekazania ważnych informacji 

z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie. 

8. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP 

czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 

fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji 

niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz 

przesyłanie treści obrażających inne osoby.  



9. Każdorazowo za naruszenie zapisów procedury uczeń otrzymuje punkty ujemne 

zgodnie  z § 17 ust.8 pkt 28 (w tabeli) Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, 

stanowiących Załącznik 1 do Statutu Szkoły.   

10. Jeśli uczeń w rażący sposób łamie procedury i obowiązujące przepisy prawa – o 

jego zachowaniu są poinformowani rodzice (prawni opiekunowie), dyrekcja szkoły 

oraz w skrajnych przypadkach – policja. 

11.  Wszelkie przejawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w 

szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować 

skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 

Nauczyciele: 

1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon komórkowy podczas lekcji. 

2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym 

fakcie uczniów. 

3. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach losowych, służbowych korzystanie z 

telefonu po uprzednim poinformowaniu uczniów. 

4. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z 

telefonów komórkowych na lekcji jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną. 
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