
 

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły. 
 

 

Podstawa prawna:   

Art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)  

o obowiązku ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 

[brzmienie: Art. 99. Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w 

zakresie: 
4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły;] 

Art. 44b ust. 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 

oraz z 2017 r. poz. 60, 949 ) 

[brzmienie: Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły ] 

 

 

 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do  

           szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne. 

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

3. W budynku szkolnym oraz na terenie szkolnym obowiązuje ucznia zakaz korzystania            

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.  

a) zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć organizowanych przez szkołę na terenie 

miasta Włoszczowa (np. wyjście do Domu Kultury na przedstawienie teatralne, 

spotkanie w Bibliotece Publicznej itp.) 

b) telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne oraz słuchawki uczeń ma 

schowane  w plecaku, tornistrze, torbie /torebce. 

4. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi 

telefonu lub innego urządzenia,  

5. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. 

a) własnoręcznie opisać kopertę  (model telefonu imię i nazwisko ucznia, godzina i data),         

w której będzie przechowywany telefon lub inne urządzenie elektroniczne w depozycie. 

b) koperta z telefonem lub innym urządzeniem elektronicznym zostanie zdeponowana              

w sekretariacie szkoły w obecności ucznia za jego pokwitowaniem. 

6. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub 

opiekunowie prawni ucznia po okazaniu pokwitowania odbioru urządzenia.  

7. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.  

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

wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. 

Wychowawca udziela uczniowi nagany regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców 

(opiekunów prawnych). 

9. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po 

raz pierwszy, wówczas wychowawca/pedagog szkolny ma prawo zwrotu urządzenia 
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uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy 

dyscyplinującej. 

10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden 

stopień . 

11. Jeżeli sytuacja powtarzy się po raz trzeci uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. 

12. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym. 

13. Każdy uczeń w uzasadnionym przypadku potrzeby kontaktu z rodzicem/opiekunem 

prawnym po konsultacji z wychowawcą/nauczycielem może skorzystać z telefonu 

szkolnego w sekretariacie  szkoły w czasie przerwy, przed i po skończonych zajęciach 

szkolnych. 

14. Wyznaczeni uczniowie przez nauczyciela rejestrują w formie nagrań lub zdjęć sprzętem 

szkolnym wydarzenia szkolne. 

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia lub zdrowia, ostrzeżenie         

o grożącym niebezpieczeństwie) lub innych szczególnych sytuacjach, nauczyciel może 

zezwolić uczniowi na skorzystanie z telefonu komórkowego. 

16. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć edukacyjnych obejmuje 

także nauczycieli za wyjątkiem : 

a) dokonywania wpisu tematu i sprawdzania obecności w e-dzienniku 

b) rozmów służbowych,  

c) korzystania w celach edukacyjnych i promocji szkoły. 

17. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły podczas  spotkań, narad i zebrań rady pedagogicznej. 

a) w przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli        

i pracowników szkoły upomnienia udziela Dyrektor. 

 

Pokwitowanie przekazania telefonu 

przez ucznia………………………………………………….. 

Data zdarzenia  _ _ - _ _ - 20_ _ r. 

………………………………………………………………… 
Model urzadzenia 

 

…………………………………………………………………. 
Podpis ucznia 

 

 

………………………………………………………………….. 
 Czytelny podpis nauczyciela 

Pokwitowanie odbioru telefonu 

Data  _ _ - _ _ - 20_ _ r. 

 

………………………………………………………………… 
Model urzadzenia 

 

...……………………………………………………………. 
Podpis rodzica 

Pokwitowanie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. 
Jeden egzemplarz otrzymuje uczeń. 

 


