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PROCEDURA używania  

TELEFONU KOMÓRKOWEGO i innych  

URZĄDZEŃ MOBILNYCH w szkole 
 

Podstawa prawna: 

 

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

1. Uczeń ma prawo posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenia mobilne na terenie szkoły. 

2. W czasie przebywania ucznia na terenie budynku szkoły telefon komórkowy lub inne 

urządzenia mobilne muszą być wyłączone. 

3. W nagłych wypadkach uczeń może nieodpłatnie skorzystać z telefonu znajdującego się 

w sekretariacie szkoły lub po uzyskaniu pozwolenia nauczyciela skorzystać z własnego 

telefonu w sekretariacie szkoły. 

4. Zabrania się fotografowania, nagrywania filmów i dźwięków, publikowania w Internecie 

wizerunku nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły bez ich pisemnej zgody. 

5. Uczniowi nie wolno korzystać z jakichkolwiek aplikacji mobilnych, w szczególności: grać  

w gry, przeglądać stron internetowych, słuchać muzyki z wykorzystaniem telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. 

6. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych obowiązuje 

również na zajęciach organizowanych poza budynkiem szkoły (zajęcia wychowania 

fizycznego, wyjścia i wycieczki szkolne). 

7. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego podczas zajęć 

edukacyjnych/wycieczek jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu 

zgody nauczyciela. 

8. Uczeń, który nie zastosował się do powyższych punktów procedury, w obecności nauczyciela 

przekazuje swój telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne pracownikowi sekretariatu. 

9. Pracownik sekretariatu umieszcza telefon lub inne urządzenie mobilne w kopercie podpisanej 

imieniem i nazwiskiem ucznia. 

10. Nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zatrzymaniu telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. 

11. Bezpośrednio po zajęciach uczeń zobowiązany jest do odebrania telefonu lub innego 

urządzenia mobilnego w sekretariacie i potwierdzenia jego odbioru swoim podpisem. 

12. Odmowa oddania telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego skutkuje 
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wpisaniem uwagi uczniowi, wezwaniem do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

13. Kilkakrotne złamanie procedury używania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

mobilnych w szkole skutkuje obniżeniem oceny zachowania. 

14. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie, 

zniszczenie, uszkodzenie czy kradzież wartościowych przedmiotów, w tym telefonów 

komórkowych i innych urządzeń mobilnych, które uczeń przyniósł do szkoły. 

 

 

 


