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Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego 

 lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

 

Podstawa prawna:  

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen Franciszka Kleeberga we Włodawie 

Procedura:  

 

1. Podczas  trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

oraz innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone  i schowane).  

Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez 

szkołę oraz przerw międzylekcyjnych. 

2. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego  

w sekretariacie szkoły lub z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela. Pracownik administracji  

w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego 

opiekuna. 

3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na 

własną odpowiedzialność. 

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

zdeponowanym u dyrektora szkoły. 

5. Telefon komórkowy oraz sprzęt elektroniczny nie mogą być włączone na lekcjach. Można z nich 

korzystać tylko w czasie przerw wyłącznie w trybie „milczy” za zgodą nauczyciela w ważnych 

sprawach. 

6. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich 

wiedzy i zgody. 

7. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań 

zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP lub innych urządzeń nagrywających. 

8. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można także korzystać ze 

słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej. 

9. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub 

innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły (po uprzednim jego wyłączeniu 

przez ucznia). Sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji, którą przekazuje wychowawcy, 

dyrektorowi szkoły. W konsekwencji nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę w dzienniku elektronicznym 

oraz  informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia,  

informuje rodziców lub opiekunów prawnych. 

10. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego  urządzenia nauczyciel lub 

wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany 

wychowawcy klasy i zawiadamia o tym  fakcie rodziców (opiekunów prawnych). Dyrektor szkoły 

wzywa rodziców ucznia (prawnych opiekunów) w celu wyjaśnienia sprawy. 
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11. Po odbiór telefonu  (innego urządzenia) 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). 

12. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu (urządzenia) do 

szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny. W tym przypadku uczeń ma 

obniżoną ocenę z zachowania o 1 stopień. 

13. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany dyrektora oraz może 

skutkować  obniżeniem oceny z zachowania do nieodpowiedniej. 

14. Postanowienia końcowe:  

Nikt z pracowników szkoły nie może włączać odebranego uczniowi telefonu, używać ani wykonywać 

na nim żadnych operacji, jeżeli telefon dzwoni tylko uczeń może go wyłączyć.  

Nie wolno także przeglądać zawartości telefonu, nawet jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że uczeń 

dokonał nagrania lub zrobił zdjęcie, w takiej sytuacji należy wezwać rodzica i w jego obecności 

poprosić ucznia o pokazanie treści i ich usunięcie. 

Jeżeli istnieje podejrzenie, że na telefonie znajdują się treści mogące w jakikolwiek sposób stwarzać 

zagrożenie dla innych uczniów czy pracowników lub noszą znamiona świadczące o popełnionym 

przestępstwie wówczas szkoła nawiązuje kontakt z policją i w obecności ucznia i jego rodziców 

przekazuje telefon funkcjonariuszowi, który podejmuje czynności zgodne z ich procedurami. 


