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PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH  I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 

IM. ZOFII KOSSAK W OŚWIĘCIMIU 

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego 

oraz zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa w szkole w roku szkolnym 

2017/2018 wprowadza się dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych procedurę 

używania telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicznych z dostępem 

do Internetu oraz funkcjami umożliwiającymi zapisywanie i odtwarzanie dźwięków 

i obrazów w formie elektronicznej. 

 

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, uszkodzenie lub utratę sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych podczas zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych za wyjątkiem zajęć, których wykorzystanie wiąże się 

z nowoczesnymi formami nauczania i przebiega zgodnie z intencją i pod kontrolą 

prowadzącego zajęcia. 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń na przerwach w celu 

odtwarzania muzyki inaczej niż przez zestaw słuchawkowy, jednak jego używanie 

pozwala korzystającemu zachować kontakt słuchowy z otoczeniem, a odtwarzane 

dźwięki nie są słyszalne na zewnątrz. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP, aparatu 

fotograficznego czy innego urządzenia elektronicznego 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. 

6.  Obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania w sieci, w tym także w serwisach 

społecznościowych, różnego rodzaju komunikatorach materiałów naruszających 

prywatność, godność osoby, której obraz, mowa lub nazwisko występuje w materiałach,  
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zmieszczonych bez wiedzy i zgody tejże osoby należącej do społeczności szkolnej  

SP 7. 

 

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania  materiałów opisanych w pkt.6, które 

przedstawiałyby szkołę lub osoby z nią związane w sposób wulgarny oraz miałyby 

cechy mowy nienawiści lub fałszywych wieści (fake news). 

8. W salach, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne wyłączone lub wyciszone urządzenia 

uczniowskie deponowane są w odpowiednim pojemniku, do którego są wkładane 

tuż przed rozpoczęciem zajęć i odbierane po ich zakończeniu.  

9. Pracowników dydaktycznych obowiązuje zakaz używania telefonów podczas zajęć 

lekcyjnych, dyżurów międzylekcyjnych, wszelkich zebrań szkoleń i innych czynności 

służbowych (za wyjątkiem wypadków losowych). 

10. Dopuszcza się w wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych sytuacjach, posiadania 

podczas zajęć wychowawczo dydaktycznych urządzenia włączonego, 

ale nie wydającego słyszalnego dźwięku przez uczniów- w uzasadnionych przypadkach 

zdrowotnych lub rodzinnych, jeżeli fakt ten zostanie zgłoszony przez rodziców. 

Nieprzestrzeganie któregoś z powyższych punktów będzie skutkowało: 

1. Odnotowaniem w zeszycie uwag (maksymalnie 3 razy). 

2. Indywidualnym postępowaniem w zaostrzonym trybie spisanych w obecności 

pedagoga/ psychologa i podpisanym przez rodziców. 

3. Wezwaniem rodziców przez wychowawcę klasy. 

4. Zakazem przynoszenia telefonu do szkoły. 

5. Obniżeniem oceny zachowania. 

 

Zasady korzystania z urządzeń podlegają ewaluacji  po raz pierwszy w miesiąc 

po ich wprowadzeniu na wniosek każdego z zainteresowanych, a następnie w styczniu 2018 

roku, kiedy wypracowana zostanie odpowiednia stała procedura, ewaluowana w trybie 

rocznym poprzez ankiety anonimowe.  

 

  


