
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH i SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  

w KUTNIE 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. 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 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. 

Procedura: 

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. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 

odpowiedzialność za sprzęt. 

4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela (urządzenia 

powinny być wyłączone i schowane). 

5. 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. 

6. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami dydaktycznymi (podczas 

przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5. 

7. Każdorazowo za naruszenie zapisów procedury uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie 

z §51.33 Statutu Szkoły. 



8. Wielokrotne naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły może być podstawą do wydania przez nauczyciela 

polecenia odłożenia wyłączonego urządzenia na biurko nauczyciela do czasu zakończenia 

zajęć. 

9. Urządzenie zostaje oddane uczniowi po zakończeniu zajęć, nauczyciel wpisując punkty ujemne 

dodaje komentarz o treści „nauczyciel polecił uczniowi odłożenie telefonu na biurko” 

i informuje o tym fakcie wychowawcę klasy. 

10. Wszelkie przejawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą 

być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu 

rodzinnego. 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01 września 2015r. Zarządzeniem Nr 1 2015/2016 Dyrektora 

Szkoły. 

 


