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Procedura  korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń elektronicznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Wólce Radzymińskiej 

 

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. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie 
zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji. 

3. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć i 
schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny. W czasie pobytu na 
terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do 
plecaka/torby), dotyczy to również słuchawek. 

4. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. 

5. Telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach. 
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach. 
7. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego, dotyczy 

to nagrań zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzaczy MP3. 
8. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP3, ani ze słuchawek . 

sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie ucznia.  
9. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel zobowiązuje ucznia – 

nakazuje mu odłożenia telefonu do wskazanego koszyczka i odłożenia go w 
widoczne miejsce w klasie (może być to ławka, biurko). 

10. Po skończonej lekcji uczeń bierze swój telefon z koszyka. 
11. W przypadku każdego łamania zasad uczeń otrzymuje punkty ujemne -10pkt 

zgodnie z przyznawaniem punktów w WSO 
12. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń za zgodą nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych 
kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców 
klas (w czasie przerw śródlekcyjnych). 

13. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel 
prowadzący lekcje. 

14. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego w wyjątkowych 
sytuacjach za zgodą nauczyciela, dotyczy to PILNEGO wykonania połączenia do 
rodzica lub opiekuna prawnego wynikającego z bieżącej potrzeby  

15. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 
elektronicznego w bibliotece i świetlicy szkolnej. 

16. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 



17. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą opiekunów, wychowawców 
wycieczki. 

18. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 
mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy 
do sądu rodzinnego. 

 

 

 

 


