
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ 

KORZYSTA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO I INNYCH URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

 

 

1. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innego urządzenia 

elektronicznego podczas pobytu w szkole, o czym powinien zostać 

poinformowany przez wychowawcę klasy na pierwszej godzinie wychowawczej. 

W szkole urządzenie powinno zostać wyłączone lub wyciszone. 

 

2. W przypadku, gdy uczeń podczas zajęć i przerw nie stosuje się do zakazu, 

nauczyciel obserwujący zdarzenie powinien zainterweniować – odebrać telefon 

lub inne urządzenie elektroniczne.  

 

3. Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel 

oddaje na przechowanie do sekretariatu oraz informuje o zaistniałej sytuacji 

wychowawcę klasy ucznia. 

 

4. Wychowawca wpisuje uczniowi uwagę negatywną do dziennika 

elektronicznego i kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia sposobu zwrotu 

urządzenia.  

 

5. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia elektronicznego nauczycielowi, informuje się o zdarzeniu pedagoga 

szkolnego lub dyrektora szkoły.  

 

6. Pedagog szkolny (lub dyrektor szkoły) powinien udać się na miejsce, gdzie 

zaistniało zdarzenie i spróbować ponownie odebrać dane urządzenie. 

 

7. Pedagog lub dyrektor szkoły bezzwłocznie informuje o tym fakcie rodziców 

ucznia i zobowiązuje ich do osobistego zgłoszenia się po odbiór urządzenia. 

 

8. W  trakcie  rozmowy  rodzice i dziecko zostają  zapoznani z konsekwencjach 

wynikającymi z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie Szkoły. 

 

9. Uczeń może podpisać kontrakt (wzór poniżej) zobowiązujący do poprawy 

zachowania. 

 

10. Nauczyciel interweniujący, wychowawca lub pedagog szkolny sporządza 

notatkę ze zdarzenia. 

 

29.01.2020r. 
       



Boguchwała, dn. ……………………. 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA/UCZENNICY 
 

Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o istniejącym w Szkole Podstawowej im. 

gen. Stanisława Maczka w Boguchwale zakazie używania urządzeń elektronicznych (m.in. 

telefonów komórkowych, dyktafonów, aparatów fotograficznych, itp.). 

Urządzenia te mogę użyć na terenie szkoły jedynie za zgodą nauczyciela w sytuacji losowej, 

pilnej. Jestem świadomy(-a) sankcji grożących mi za nieprzestrzeganie tych ustaleń.  
 

 
PODPISY UCZNIÓW KLASY …………..  

 

 
1. …………………………………..  17. ……………………………………. 

2. ………………………………….  18. ……………………………………. 

3. ………………………………….  19. ……………………………………. 

4. ………………………………….  20. ……………………………………. 

5. ………………………………….  21. ……………………………………. 

6. ………………………………….  22. …………………………………….. 

7. ………………………………….  23. …………………………………….. 

8. ………………………………….  24. …………………………………….. 

9. ………………………………….  25. …………………………………….. 

10. ………………………………….  26. …………………………………….. 

11. ………………………………….  27. ……………………………………... 

12. ………………………………….  28. ……………………………………… 

13. …………………………………  29. ……………………………………… 

14. ………………………………….  30. ………………………………………. 

15. …………………………………. 

16. ………………………………….. 

 



Boguchwała, dn. ………………………… 

Klasa: ………..…..,      

Wychowawca: ……………………………..…………… 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, iż zostałem(-am) zapoznany(-a) z procedurami dotyczącymi używania urządzeń 

elektronicznych przez moje dziecko podczas pobytu w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława 

Maczka w Boguchwale. Znane mi są sankcje grożące mojemu synowi/mojej córce za 

nieprzestrzeganie tych ustaleń.    

CZYTELNE PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

10. ……………………………………. 

11. ……………………………………. 

12. ……………………………………. 

13. ……………………………………. 

14. ……………………………………. 

15. ……………………………………. 

16. ……………………………………. 

17. ……………………………………. 

18. ……………………………………. 

19. ……………………………………. 

20. ……………………………………. 

21. ……………………………………. 

22. ……………………………………. 

23. ……………………………………. 

24. ……………………………………. 



 

 

 

KONTRAKT 

 

Ja, niżej podpisany(-a) zobowiązuję się nie przynosić do szkoły żadnych urządzeń 

elektronicznych (w tym telefonu komórkowego) do czasu, kiedy zostanie odwołane 

postanowienie dyrektora szkoły w stosunku do mojej osoby. Postanowienie jest wynikiem 

złamania przeze mnie ogólnoszkolnego zakazu używania sprzętu elektronicznego.  

Jestem świadomy(-a) sankcji grożących mi za nieprzestrzeganie tych ustaleń (zgodnych  

ze Statutem Szkoły).  

 

 

      …………………………………………. 

       Podpis ucznia/uczennicy 

 

Termin kontraktu: od ……………...………, do …………..……………* 

 

 

      …………………………………………. 

           Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

*Kontrakt może zostać przedłużony. 

 

 

Boguchwała, dn. ……………………………………… 

 


