
Procedura postępowania w sytuacji używania przez ucznia telefonu 
komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych niezwiązanych 
z zajęciami  podczas lekcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 

 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z ustaleniami zapisanymi w statucie szkoły uczeń nie może podczas lekcji   
w żaden sposób używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. 
Wyjątkiem jest użycie telefonu do celów dydaktycznych za zgodą nauczyciela uczącego. 
Telefon, który uczeń posiada powinien być wyłączony i schowany. Także podczas przerw 
uczeń nie może używać telefonu do filmowania, robienia zdjęć i innych czynności 
naruszających prywatność innych osób.  

Postępowanie w przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do wyżej zawartych postanowień: 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi  wyłączenie i schowanie  telefonu. 

2. Jeżeli uczeń nie posłucha wówczas nauczyciel nakazuje uczniowi wyłączenie 
telefonu w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego przez osoby trzecie, 
ewentualnie wyjęcie karty sim i zabiera uczniowi telefon. 

3. O powyższym zajściu informuje wychowawcę klasy, w przypadku gdy wychowawca 
jest nieobecny pedagoga lub dyrektora. 

4. Podpisany (kartka samoprzylepna z danymi ucznia) telefon przekazuje dyrektorowi 
szkoły. 

5. W następnej kolejności wychowawca informuje rodziców ucznia o zaistniałej 
sytuacji i wzywa do odebrania telefonu wskazując miejsce jego przechowywania. 

6. Wychowawca oddaje rodzicom telefon najlepiej w obecności ucznia, przypominając 
jeszcze raz zasady dotyczące używania telefonu przez ucznia w czasie pobytu w 
szkole. 

7. W przypadku nagminnego naruszania opisanych zasad dyrektor za zgodą rodzica 
może zatrzymać telefon ucznia do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym 
i wtedy przekazać go rodzicom. 

Postanowienia końcowe 

Nikt z pracowników szkoły nie może włączać odebranego uczniowi telefonu, używać ani 
wykonywać na nim żadnych operacji, jeżeli telefon dzwoni tylko uczeń może go wyłączyć. 
Nie wolno także przeglądać zawartości telefonu, nawet jeśli jest uzasadnione podejrzenie, 
że uczeń dokonał nagrania lub zrobił zdjęcie, w takiej sytuacji należy wezwać rodzica i w 
jego obecności poprosić ucznia o pokazanie treści i ich usunięcie. Jeżeli istnieje 
podejrzenie, że na telefonie znajdują się treści mogące w jakikolwiek sposób stwarzać 
zagrożenie dla innych uczniów czy pracowników lub noszą znamiona świadczące  o 
popełnionym przestępstwie wówczas  szkoła nawiązuje kontakt z policją i w obecności 
ucznia i jego rodziców przekazuje telefon funkcjonariuszowi, który podejmuje czynności 
zgodne z ich procedurami.  

W przypadkach szczególnych szkoła zapewnia  kontakt z rodzicami uczniów , w związku z 
czym uczeń nie ma potrzeby posiadania telefonu w szkole. W przypadku zaginięcia, 
kradzieży czy zniszczenia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przyniesionego 
przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenie. 



 


