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PODSTAWA PRAWNA 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. nr 35, poz. 222) 

  

ZASADY 

 

1.Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

    komórkowych i innych tego typu urządzeń np. smartwatch. 

1) Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować  

urządzenie. 

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

    elektronicznych przez uczniów podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed 

    zajęciami z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych, chyba, że 

    wychowawca w porozumieniu z rodzicami uczniów postanowi inaczej. 

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu oraz robienie zdjęć przez uczniów i gości??? Znajdujących 

    się  na terenie szkoły ( w tym rodziców dzieci) za pomocą telefonu lub innych urządzeń  

    elektronicznych jest niedopuszczalne. 

4. Oglądanie i rozpowszechnianie treści nieodpowiednich dla dzieci oraz rozpowszechnianie 

    wizerunku innych osób bez ich zgody jest zabronione. 

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

     przynoszonego przez uczniów. 

6. Za zgodą dyrektora szkoły na wniosek rodziców dopuszcza się korzystanie z tabletu lub  

    innych urządzeń elektronicznych pełniących funkcję podręcznika szkolnego. 

1) Uczeń może korzystać z tabletu bądź innego urządzenia elektronicznego tylko w 

celach edukacyjnych, bez dostępu do internetu i gier. 

2) Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt. 

3) Zgoda może być cofnięta, jeśli uczeń nie będzie korzystał z urządzenia umiejętnie i 

zgodnie z przepisami. 

7. Naruszenie przez ucznia ustalonych z wychowawcą zasad używania telefonów 

    komórkowych i innych urządzeń tego typu  powoduje zabranie urządzenia 

    do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły: 

1) po zatwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat i do 

zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie; 

2) podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu” za 

pokwitowaniem (2 egzemplarze), w którym powinny być zawarte następujące dane: 

nazwisko i imię ucznia, data zdarzenia, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela oraz 

jego podpis; 

3) nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, kopia pozostaje w 

sekretariacie; 

4) aparat odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia po okazaniu pokwitowania; 
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5) wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w 

szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych; 

6) w przypadku naruszenia zasady z punktu 3 i 4 uczniowie ponoszą konsekwencje 

zgodnie z Wewnątrzszkolnymi  Zasadami  Oceniania i Statutem Szkoły. 

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

    pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, spotkań, narad i posiedzeń rady 

    pedagogicznej. 

9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i  

   pracowników szkoły dyrektor szkoły udziela upomnienia.  


