
 

Procedura postępowania w przypadku wniesienia (lub użycia) telefonu komórkowego oraz innego 

urządzenia elektronicznego łączności na terenie Zespołu Szkół w Widuchowej 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007r.Nr 

35,poz.221 i 222 ). 

• Statut Gimnazjum Zespołu Szkół w Widuchowej. 

 

1. W Zespole Szkół obowiązuje zakaz wnoszenia i używania telefonów komórkowych oraz 

wszelkich urządzeń elektronicznych łączności, za wyjątkiem zajęć technicznych oraz artystycznych za 

zgodą nauczyciela prowadzącego. Telefony zostają zdeponowane przed zajęciami i po zajęciach 

w sekretariacie szkoły. 

2. Na terenie Zespołu Szkół w Widuchowej, podczas trwania zajęć szkolnych obowiązuje zakaz 

wnoszenia i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych łączności. Zakaz 

ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. 

Wyjątkiem są wycieczki szkolne za zgodą kierownika /opiekuna wycieczki. 

3. Każdy uczeń ma prawo skorzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego 

w sekretariacie szkoły. Pracownik administracyjny ma obowiązek przekazania uczniowi informację 

telefoniczną od rodzica czy prawnego opiekuna. 

4. Uczniowie przynosząc do szkoły telefony komórkowe postępują niezgodnie z regulaminem 

szkoły. 

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

zdeponowanym u dyrektora szkoły. 

6. W przypadku naruszenia regulaminu szkoły ( wniesienie, używania telefonu na terenie szkoły) 

nauczyciel ma obowiązek: 

a)  zwrócić uwagę uczniowi o łamaniu regulaminu szkoły, 

b) poprosić ucznia o oddanie telefonu  

- jeżeli zachodzi podejrzenie, że go schował do kieszeni lub plecaka o jego wyciągnięcie, 

c)  po oddaniu telefonu przez ucznia, zanieść go do sekretariatu szkoły (dyrektora szkoły), 

d)  wpisać uczniowi uwagę w dzienniku lekcyjnym i poinformować o zaistniałym fakcie 

wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia, 

e) poinformować rodziców lub prawnych opiekunów o łamaniu przez dziecko regulaminu 

szkoły i możliwości odebrania telefonu po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły, 



f) kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany wychowawcy, 

następne nagany dyrektora. 

7. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, i nie wykonuje 

poleceń nauczyciela.  

a) Nauczyciel przekazuję informację wychowawcy/pedagogowi szkolnemu/dyrektorowi szkoły. 

b) Nauczyciel wpisuje uwagę uczniowi do dziennika lekcyjnego. 

c) Wychowawca udziela uczniowi nagany wychowawcy klasy w ciągu 2  dni od zawiadomienia 

 ( pisemnego/ ustnego) i powiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

8. Powtórzenie zachowania ucznia z pkt 7 uprawnia nauczyciela/ wychowawcę o wystąpienie do 

dyrektora szkoły o naganę dyrektora. 

9. Z uczniem, który ma telefon lub inne urządzenie elektroniczne łączności rozmawiamy, nie 

zabieramy mu go na siłę. Informujemy ucznia, aby udał się wraz z nauczycielem do 

wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Nie zatrzymujemy ucznia,  jeżeli 

oddala się od nas. Wdrażamy pkt 7. 


