
PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I 

SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (ODTWARZACZY CD, MP3, 

MP4,DYKTAFONÓW,APARATÓW CYFROWYCH, KAMER, 

LAPTOPÓW, TABLETÓW, SMARTWATCH) 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY 

Dokument opracowano na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2016 roku  

Prawo Oświatowe( Dz.U.2018.0.996) –art. 99. 

 

Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie 

przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły. 

 

PROCEDURY: 

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

( z wyłączeniem przenośnych głośników) za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, którzy 

ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

 

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

Zaginięcie lub kradzież sprzętu uczeń powinien niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub 

dyrektorowi szkoły oraz odpowiednim organom. 

  

3. Podczas lekcji każdy uczeń ma obowiązek wyciszyć telefon i każde inne, przyniesione przez 

siebie urządzenie elektroniczne i odłożyć je w miejsce wskazane przez nauczyciela. Jeżeli uczeń 

nie zastosuje się do obowiązujących przepisów (nie odłoży sprzętu we wskazane miejsce) to 

otrzymuje uwagę do e-dziennika. 

 

4. Po zakończonej lekcji uczeń zobowiązany jest do odebrania swojego urządzenia. Zabranie 

nieswojego sprzętu traktowane jest jak kradzież i wiąże się ze zgłoszeniem incydentu na policję. 

 



5. Z uwagi na ochronę danych osobowych ( ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych w art. 107 i 108) na terenie szkoły nie wolno filmować, fotografować, przetwarzać i 

nagrywać nikogo bez jego zgody.  

  

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

w sekretariacie szkoły.  

  

7. Rodzice mają możliwość poinformowania ucznia podczas lekcji  o sprawach pilnych i 

wyjątkowych przez sekretariat szkoły.  

  

8. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji 

telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.  

  

9. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu 

elektronicznego na terenie szkoły zostaje odnotowane przez nauczyciela jako uwaga w e-

dzienniku. 

  

10. Każde trzy następne wykroczenia powodują wpisanie cząstkowej oceny nieodpowiedniej z 

zachowania.   

 

11. Dopuszcza się możliwość korzystania z wyciszonego sprzętu elektronicznego podczas przerw 

z zachowaniem przyjętych norm etycznych. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za 

oglądane, wysyłane, pobierane, przetwarzane, publikowane oraz udostępniane przez uczniów 

treści. 

 

12. Ze względów bezpieczeństwa niewskazane jest używanie słuchawek. 

  

13. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego jako kalkulatora, jeśli pozwoli na to 

nauczyciel prowadzący.  

 

14. Uczniowie mogą korzystać z wyszukiwarki internetowej na potrzeby lekcji tylko za zgodą 

nauczyciela. 

 



15. Korzystanie ze sprzętu elektronicznego w świetlicy i bibliotece szkolnej dopuszczalne jest 

tylko za zgodą nauczyciela. 

  

16. Podczas wycieczek szkolnych, biwaków, wyjazdów edukacyjnych uczeń może za zgodą 

kierownika wycieczki skorzystać z telefonu. Za posiadany sprzęt elektroniczny pełną 

odpowiedzialność ponoszą uczniowie i rodzice.  

 


