
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 02/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 357  

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych  

w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie 
 

1. Ze względu na realizację celów edukacyjnych, rozwój kompetencji społecznych 

uczniów Szkoły, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym spędzanie 

czasu bez korzystania z urządzeń elektronicznych oraz bezpieczeństwo dzieci podczas 

zajęć organizowanych przez Szkołę (lekcje, przerwy międzylekcyjne, zajęcia 

świetlicowe, zajęcia dodatkowe), uczniowie nie używają telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych. 

2. Ze względu na powyższe wartości na terenie Szkoły nie udostępnia się uczniom 

bezprzewodowej sieci internetowej. 

3. Jako używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego rozumie 

się:  

1) nawiązywanie i odbieranie połączeń;  

2) wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych i multimedialnych; 

3) wykonywanie, wysyłanie i odbieranie zdjęć;  

4) nagrywanie, odbieranie i przesyłanie filmów; 

5) korzystanie z Internetu (w tym portali społecznościowych);  

6) wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail; 

7) korzystanie z aplikacji dostępnych poprzez urządzenia (w tym gier); 

8) przeglądanie zasobów urządzenia. 

4. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas wycieczek szkolnych ustala się każdorazowo przed wyjazdem oddziału. 

5. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć przez nauczycieli z nieobowiązkowym 

wykorzystaniem tabletów i innych urządzeń elektronicznych w celach edukacyjnych. 

Każdorazowo o takiej inicjatywie informuje się rodziców za pośrednictwem 

komunikatora zintegrowanego z systemem dziennika elektronicznego. 



6. Rodzice przekazujący dzieciom telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne 

biorą odpowiedzialność za udostępnione urządzenia. 

7. Uczeń zobowiązany jest wyciszyć telefon komórkowy w czasie zajęć dydaktycznych 

(lekcyjnych oraz dodatkowych).   

8. Szkoła Podstawowa nr 357 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie 

urządzeń (np. w wyniku upuszczenia przez ucznia plecaka). 

9. Dopuszcza się możliwość nawiązania lub odebrania połączenia od rodzica / opiekuna 

prawnego (także wiadomości tekstowej) w czasie zajęć świetlicowych w godz. 7.00 – 

8.00 oraz po godz. 16. Użycie telefonu komórkowego w tym celu nie może zakłócić  

prowadzenia zajęć przez wychowawcę. 

10. Wprowadza się następujące konsekwencje za łamanie niniejszego regulaminu:  

a) W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do zasad korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych nauczyciel upomina ucznia  

i wpisuje odpowiednią adnotację do dzienniczka. 

b) Jeśli upomnienie ucznia nie odnosi skutku, telefon komórkowy lub inne urządzenie 

deponowane jest u nauczyciela, który wpisuje odpowiednią adnotację 

w dzienniczku ucznia. 

c) Przed zdeponowaniem urządzenia uczeń powinien zablokować możliwość 

korzystania z urządzenia i wyłączyć je. 

d) Telefon zwracany jest uczniowi przed powrotem do domu. 

e) Trzykrotne złamanie regulaminu skutkuje przekazaniem zdeponowanego 

urządzenia przez nauczyciela do sekretariatu Szkoły. 

f) O konieczności odebrania urządzenia z sekretariatu Szkoły rodzice są informowani  

za pośrednictwem komunikatora zintegrowanego z systemem dziennika 

elektronicznego. 

g) Zdeponowane urządzenie może odebrać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny 

ucznia. 

h) Odebranie urządzenia jest potwierdzane podpisem przez rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

11. Powyższe zasady przedstawiane są uczniom oraz rodzicom na pierwszym zebraniu 

w roku szkolnym. Regulamin udostępniony jest także na stronie internetowej szkoły. 


