
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 14 IM. GEN. BRONI 
STANISŁAWA MACZKA 
 

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. 221 i 222 ); 
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w 
Lubinie. 
 

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 poza urządzeniami 
zdeponowanymi w sekretariacie szkoły. 
3. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz filmowania, 
fotografowania i nagrywania. 
4. Korzystanie z telefonów w czasie zajęć edukacyjnych może odbywać 
się tylko za zgodą nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia. 
5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i 
innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych (z 
wyłączeniem ciszy nocnej, pobytu na stołówce oraz w trakcie 

zwiedzania obiektów przewidzianych w harmonogramie). Na wycieczkę 
uczniowie zabierają sprzęt za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za sprzęt. 
6. Poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach 
lekcyjnych) telefon może być używany w uzasadnionych przypadkach 
tylko do komunikacji i za zgodą nauczyciela. 
7. Powyższe zasady dotyczą również używania telefonów komórkowych 
i innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć na sali gimnastycznej, 
bibliotece i świetlicy szkolnej. 
8. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z sytuacją i pouczeni 
o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z 
naruszeniem prywatności osób przebywających 

na terenie szkoły). 
9. Wychowawca klasy udziela pisemne upomnienie uczniowi, który 

naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów i innych 

urządzeń multimedialnych, co ma wpływ na ocenę 



z zachowania. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może wezwać 

policję i przekazać telefon wraz z kartą SIM lub inne urządzenie 

multimedialne z nośnikiem pamięci jako materiał dowodowy. O sytuacji 

takiej niezwłocznie powiadamia się rodziców ucznia. 

11. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia 

społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i 

skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 


