
Procedura postępowania w Technikum SPWODZ w Zielonej Górze  

w przypadku korzystania w czasie zajęć lekcyjnych  

z niedozwolonych urządzeń 

 

W przypadku złamania przez ucznia zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu 

komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do 

rejestrowania dźwięku i obrazu, nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia następujących 

działań: 

 

1. Jeżeli nauczyciel zauważył, że uczeń wyjął niedozwolone urządzenie, ale nie zdążył 

go użyć, upomina ucznia słownie, nakazując wyłączenie i schowanie urządzenia. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że ww. sprzęt został wykorzystany do 

zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach, żąda od ucznia ujawnienia nagrania 

i przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji . 

3. Jeżeli urządzeniem jest telefon komórkowy, nauczyciel wydaje dodatkowo polecenie 

usunięcia karty lub wyłączenia telefonu przed jego oddaniem. 

4. W przypadku oddania przez ucznia urządzenia nauczyciel dołącza kartkę z odpisem 

i oddaje dyrektorowi szkoły. 

5. Nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego i informuje o zdarzeniu 

wychowawcę klasy. 

6. Wychowawca uwzględnia ten fakt przy wystawianiu oceny zachowania. 

7. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji, lub gdy uczeń 

odmawia ujawnienia nagrania, nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę 

i pedagoga/psychologa szkolnego, a w późniejszej kolejności dyrektora szkoły.  

8. Poproszony o interwencję pedagog/psycholog szkolny żąda oddania urządzenia 

i zabezpiecza sprzęt wykorzystany do rejestracji w celu uniemożliwienia skasowania 

nagrania i przekazuje urządzenie dyrektorowi szkoły. 

9. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem, ustalają 

okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu rejestrującego na lekcji i za jego zgodą 

odtwarzają ewentualne nagranie. 

10. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i przypomina o zakazie korzystania 

z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia 

służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas lekcji oraz o konsekwencjach 

łamania tego zakazu, a także wyjaśnia konsekwencje związane z upowszechnianiem 



lub opublikowaniem nielegalnych nagrań. Oddaje urządzenie rodzicowi/prawnemu 

opiekunowi. 

11. Wychowawca sporządza notatkę ze spotkania i wpisuje ją do dziennika 

elektronicznego. 

12. W przypadku odmowy przez ucznia oddania urządzenia psychologowi/pedagogowi 

szkolnemu uczeń wraz z używanym do rejestracji sprzętem opuszcza salę lekcyjną z 

pedagogiem/psychologiem udaje się do jego gabinetu, skąd pedagog/psycholog 

telefonicznie wzywa rodziców do natychmiastowego stawienia się w szkole. 

13. Po przybyciu rodziców, w obecności dyrektora szkoły przeglądany jest, a następnie 

usuwany nagrany podczas lekcji materiał. Rodzice są pouczani co do konsekwencji 

nieprzestrzegania przez ucznia zakazu korzystania z telefonu komórkowego, 

dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania 

dźwięku i obrazu podczas lekcji, a także wyjaśnia konsekwencje związane 

z upowszechnianiem lub opublikowaniem nielegalnych nagrań. 

14. Jeżeli rodzice w rozmowie telefonicznej z pedagogiem/psychologiem odmawiają 

przyjazdu do szkoły i innej zaproponowanej współpracy (np. nakłonienia dziecka 

telefonicznie do oddania sprzętu), pedagog/psycholog informują rodziców, że 

kolejnym krokiem będzie wezwanie policji. 

15. Jeśli rodzice oraz uczeń nadal odmawiają współpracy, pedagog/psycholog informuje o 

tym dyrektora szkoły. 

16. Dyrektor wzywa policję. 

17. Dalsze działania podejmuje policja.   

18. Wobec ucznia stosowane są kary zgodnie z zapisami statutu szkoły. 


