
PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH   

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 352 I ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH 

w Warszawie   

   

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

zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.   

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 zgodnie regulaminem wycieczki oraz za zgodą 

rodziców i na ich odpowiedzialność.   

4. Podczas zajęć edukacyjnych i zajęć świetlicowych w szkole obowiązuje całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego. Od razu po dzwonku na lekcję 

należy wyłączyć w telefonie dźwięk oraz wibrację i schować sprzęt elektroniczny,  wraz ze 

słuchawkami, do plecaka lub torby. W trakcie zajęć wychowania fizycznego uczniowie ćwiczący 

i niećwiczący zostawiają telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny w szatni, która jest 

zamykana.   

5. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych  poza 

zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych)  z zastrzeżeniem 

pkt.6.  6. 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.  

7. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć 

edukacyjnych i świetlicowych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,  po uprzednim 

uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.   

8. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego  na 

terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela do końca pobytu ucznia  w szkole 

(aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia i przekazany do sekretariatu). Przypadek ten 

zostaje odnotowany przez nauczyciela w zeszycie uwag/pochwał  i ma negatywny wpływ na 

ocenę zachowania. O zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach wychowawca klasy, II 

wychowawca lub nauczyciel informuje niezwłocznie rodziców  lub prawnych opiekunów ucznia.   

9. W przypadku powtórnego naruszenia zasad, uczeń zostaje skierowany na rozmowę z 

dyrektorem/wicedyrektorem szkoły.   

10. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma całkowity zakaz wnoszenia 

telefonu i sprzętu elektronicznego  na terenie szkoły /nie przynoszenie lub pozostawienie  w 

sekretariacie na czas pobytu  ucznia w szkole/.   

11. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i obniżeniem 

oceny zachowania do nagannej, przeniesieniem karnym do innej klasy.   

12. Dopuszcza się opracowanie i stosowanie Klasowych procedur korzystania z telefonów 

komórkowych i sprzętu elektronicznego, z tym, że w/w procedury muszą zawierać przepisy 



Procedur korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego Zespołu Szkół nr 124 i 

być zaakceptowane przez rodziców uczniów danej klasy.   


