Procedura w przypadku używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły – obowiązuje od 1 listopada 2019 roku.
W roku szkolnym 2019/2020 na podstawie przeprowadzonych z rodzicami rozmów
w drodze głosowania na temat korzystania w szkole z telefonów komórkowych na terenie
szkoły (podczas lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych) na 862 rodziców 668 było za zakazem
używania telefonów komórkowych.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe, poz. 59 Rozdział 5, art. 99, pkt.4 „Obowiązki
ucznia wynikające z przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły określa się w statucie
szkoły”.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół ( Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz.221 i 222).
 Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb.
1. Uczeń ma prawo posiadać przy sobie telefon komórkowy/ urządzenie elektroniczne
podczas pobytu na terenie szkoły. Sprzęt musi być wyłączony i pozostawać
w plecaku/ torbie.
2. Uczeń nie ma prawa korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu
elektronicznego na terenie szkoły podczas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych (dot.
także toalet, przebieralni, szatni, świetlicy, stołówki, czytelni, korytarzy i innych
pomieszczeń szkolnych).
3. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon
komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny (w tym smartwatch).
4. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonu
i innego sprzętu elektronicznego przynoszonego przez uczniów.
6. W sytuacjach wyjątkowych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą
nauczyciela i w zasięgu jego wzroku. Po zakończeniu rozmowy uczeń jest
zobowiązany wyłączyć telefon i schować go do plecaka.

7. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat
szkoły.
8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą
pełną

odpowiedzialność

za

sprzęt

zniszczony,

zagubiony,

skradziony.

Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie nauczycieli oraz uczniów bez ich
wiedzy i zgody.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów oraz urządzeń elektronicznych
i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne, a także
egzaminy próbne.
Nieprzestrzeganie przez ucznia ustaleń objętych procedurą skutkuje:
1. Nauczyciel podczas lekcji upomina dziecko, prosi o wyłączenie i schowanie telefonu
komórkowego/sprzętu elektronicznego do plecaka i odnotowuje ten fakt w dzienniku
lekcyjnym.
2. Trzykrotny

wpis

do

dziennika

lekcyjnego

skutkuje

poinformowaniem

przez wychowawcę rodziców ucznia o zaistniałym fakcie wpisem do dzienniczka
ucznia.
3.

Jeśli po wpisie do dzienniczka ucznia sytuacja korzystania z telefonu/urządzeń
elektronicznych nie powtórzy się do końca semestru, nie będą wyciągane dalsze
konsekwencje.

4. Jeśli pomimo wpisu do dzienniczka ucznia sytuacja powtórzy się na lekcji, uczeń jest
zobowiązany do oddania telefonu/sprzętu elektronicznego nauczycielowi. Przed
odebraniem telefonu/sprzętu elektronicznego, uczeń wyłącza go w obecności
nauczyciela, który przekazuje telefon/sprzęt elektroniczny do sekretariatu szkoły
(telefon zostaje podpisany). Fakt ten odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.
Uczeń informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzice osobiście odbierają
telefon/sprzęt elektroniczny z sekretariatu szkoły. Odbiór potwierdzają w „Zeszycie
odbioru telefonu/sprzętu elektronicznego”.
5. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu komórkowego/sprzętu elektronicznego,
nauczyciel wyłącza telefon/sprzęt elektroniczny w obecności ucznia. Uczeń ma prawo
wyjąć kartę pamięci i kartę sim przed oddaniem telefonu.
6. W przypadku: gdy sytuacja się powtarza lub gdy uczeń odmawia oddania telefonu
komórkowego/sprzętu elektronicznego, jego ocena zachowania zostaje obniżona

o jeden stopień. Wychowawca informuje rodzica o obniżeniu oceny zachowania;
rozmowa jest odnotowana w dzienniku lekcyjnym.
7. Kolejne

trzy

następne

sytuacje

łamania

zasad

korzystania

z

telefonu

komórkowego/sprzętu elektronicznego skutkują obniżeniem oceny zachowania
kolejny raz o jeden stopień.
8. Podczas przerwy nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę trzykrotnie. Jeśli uczeń
nie stosuje

się

do

upomnienia,

do dzienniczka/dziennika

odbiera

nauczyciel

telefon/sprzęt

bez

wpisywania

elektroniczny

i

uwagi

przekazuje

do sekretariatu. Dalsze postępowanie wg pkt. 4 – 6.
9. Konsekwencje nieprzestrzegania procedury mogą zgłaszać do wychowawcy wszyscy
pracownicy szkoły.
Po

zapoznaniu

uczniów

z

powyższą

procedurą

uczniowie

do przestrzegania jej i podpisują się na kontrakcie klasowym.

zobowiązują

się

