
PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
 W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZETRZEWINIE 

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 20107 r. Nr 35, poz. 221 i 222); 

2. Statut Zespołu Szkół w Trzetrzewinie 

 

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, zgubienie czy kradzież 

sprzętu przynoszonego przez uczniów. 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych 

rządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych oraz 

zorganizowanych wyjść  pozaszkolnych (z uwzględnieniem pkt 2) 
4. Podczas zajęć edukacyjnych i przerw śródlekcyjnych obowiązuje 

całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych  (aparaty oraz urządzenia powinny być 

wyłączone i schowane w szafce ubraniowej) 

5. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie mogą korzystać z w/w 

urządzeń w nagłych przypadkach za zgodą nauczyciela dyżurującego i w 

jego obecności lub sekretariacie, gabinecie pedagoga. 

6. Wszelkie inne przypadki nagrywania i rozpowszechniania treści o innych 

osobach regulują  przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych skutkuje zapisem w dzienniku i pozostawieniem 

telefonu w sekretariacie szkoły do przekazania rodzicowi/opiekunowi 
prawnemu. 

8. W przypadku uporczywego ignorowania  w/w procedur, które odnoszą się 

do zakazu korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych 

nauczyciel może zastosować karę Nagany Wychowawcy a w konsekwencji 

Naganę Dyrektora. 

Zastosowanie Nagany Dyrektora skutkuje obniżeniem oceny z 

zachowania o jeden stopień zgodnie ze Statutem Szkoły. 

9.Procedury korzystania z telefonów komórkowych i innych  urządzeń 

obowiązują od 1 maja 2017r. po konsultacji Rady Pedagogicznej i   

konsultacji rodziców. 

 

Działania związane z zakazem korzystania z telefonów i innych 

urządzeń  
1. Ogłoszenie na gazetce pedagoga i tablicy informacyjnej. 

2. Informacja na stronie Internetowej szkoły. 

3. Komunikat w sprawie zmian dot. korzystania z telefonów  na godzinach 

wychowawczych. 

4. Powiadomienie rodziców na spotkaniach z wychowawcami. 


