
Rozwiązania organizacyjne dotyczące przynoszenia i korzystania 
z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie

II LO w Sanoku:
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 dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)

 
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny

na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 
2.      Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczenie,  zagubienie  czy  kradzież  sprzętu

przynoszonego przez uczniów.

3. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych  na lekcjach. Uczniowie mogą użyć telefonu komórkowego
na lekcjach jedynie w sytuacjach wyjątkowych i za zgodą nauczyciela.

 
4 . Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu
fotograficznego  jest  możliwe  jedynie  za  zgodą  osoby  nagrywanej  lub  fotografowanej.
Niedopuszczalne  jest  nagrywanie  lub  fotografowanie  sytuacji  niezgodnych  z powszechnie
przyjętymi  normami  etycznymi  i społecznymi  oraz przesyłanie treści  obrażających inne osoby.
 [ „Ustawa o zapobieganiu prześladowaniu” (artykuł 107a kodeksu karnego)), (autorskie prawa do
wizerunku), (prawo do ochrony prywatności)].

5.  W celu zapewnienia samodzielności pracy uczniów, nauczyciel ma prawo, przed kartkówką,
sprawdzianem, klasówką, maturą próbną, zażądać od uczniów złożenia wyłączonych telefonów
komórkowych  w  wyznaczonym  miejscu  w  sali  lekcyjnej  (na  biurku,   w  pudełku  itp.)  lub
pozostawieniu  ich  w  innym  bezpiecznym  miejscu  w  szkole.  Po  zakończeniu  lekcji  (matury
próbnej) uczniowie odbierają swoje telefony.

 
 Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania z telefonów 
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie II LO w Sanoku
1. Jeżeli przebieg lekcji  jest zakłócany  przez ucznia korzystającego z telefonu komórkowego,
nauczyciel może dokonać konfiskaty telefonu w interesie celów edukacyjnych. Należy  upewnić
się, że uczeń wyłączy telefon.
Komórka jest  zwracana właścicielowi po zakończeniu lekcji.

2.  Złamanie  zakazu używania  telefonu komórkowego bądź innego urządzenia  elektronicznego
skutkuje wpisaniem uwagi uczniowi do dziennika elektronicznego.

3.  Dwukrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje obniżeniem oceny zachowania 
o jeden stopień.

4. W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu
wzywany  zostaje  do  szkoły  rodzic/opiekun  ucznia  i  ustala  się  z  nim  zasady  dalszego
postępowania.

 


