Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub
innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły
W Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z
telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela.
Szkoła dysponuje telefonem przeznaczonym do użytku przez uczniów (w sekretariacie) i
każdorazowo nieodpłatnie udostępnia uczniom, gdy chcą poinformować rodziców o ważnych
sprawach. Rodzice są zobowiązani przekazać wychowawcy klasy aktualne numery telefonów, aby
uczeń bądź pracownik szkoły mógł w każdej chwili skontaktować się z rodzicem w istotnych sprawach
ucznia (np. dotyczących stanu zdrowia). Rodzice mogą w każdej chwili skorzystać z telefonu szkoły,
aby przekazać ważne wiadomości swoim dzieciom.

Ilekroć jest mowa w procedurze o terenie szkoły należy przez to rozumieć obszar budynku szkoły oraz
teren wokół szkoły w obrębie ogrodzenia, a także chodnik przed głównym wejściem do szkoły.
Ilekroć jest mowa w procedurze o rodzicach ucznia dotyczy to także opiekunów prawnych ucznia.
Procedura:
1. Uczeń może przynieść do szkoły telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny, ale szkoła
nie ponosi odpowiedzialności materialnej za ten sprzęt. Sprzęt musi być wyłączony (nie tylko
wyciszony) i odpowiednio schowany, aby uniknąć zgubienia lub ewentualnej kradzieży.
2. Uczeń nie może korzystać z w/w sprzętu na terenie szkoły podczas zajęć szkolnych, innych
zajęć, a także przerw, chyba że uzyska zgodę nauczyciela.
3. W przypadku niezastosowania się ucznia do zakazu używania telefonów lub innych urządzeń
elektronicznych (np. używania telefonu, odbierania połączeń, wysyłania wiadomości,
trzymania sprzętu w miejscu widocznym) nauczyciel jest zobowiązany do odebrania uczniowi
telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.
4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego, nauczyciel prosi przewodniczącego klasy o poinformowanie o zaistniałej
sytuacji dyrektora szkoły. Dyrektor informuje niezwłocznie rodziców ucznia i podejmuje
działania wynikające ze Statutu szkoły w wypadku niestosowania się uczniów do poleceń
nauczycieli (z karami statutowymi włącznie).
5. Odebrany telefon lub inne urządzenie elektroniczne powinny być wyłączone.
6. O sytuacji odebrania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego nauczyciel informuje
wychowawcę klasy i rodziców ucznia, a sprzęt oddaje w sekretariacie szkoły do depozytu.
7. W trakcie rozmowy wychowawca klasy informuje rodziców o konsekwencjach wynikających z
niestosowania się do postanowień Statutu szkoły oraz niniejszej procedury (w tym o
możliwości otrzymania ujemnych punków z zachowania zgodnie ze szkolnym systemem
oceniania).
8. Do odbioru odebranego sprzętu są zobowiązani rodzice ucznia (po poinformowaniu przez
wychowawcę klasy, w godzinach pracy sekretariatu).

