
Zał. nr 1 do Komunikatu dyrektora  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82  

im. Jana Pawła II w Warszawie nr 4/2016/2017 z dnia 27.03.2017 r. 

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82        

im. Jana Pawła II w Warszawie 

 Używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego to:1.  

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. 

 Podczas  pobytu w szkole (zajęcia edukacyjne, zajęcia świetlicowe, zajęcia 2.

pozalekcyjne, przerwy śródlekcyjne i inne) obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (urządzenia 

powinny być wyłączone i schowane).  

 Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 3.

elektroniczny za zgodą rodziców. 

 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 4.

sprzętu przynoszonego przez uczniów. 

 Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP 5.

czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela oraz 

osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub 



fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami 

etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 

 W przypadku, gdy uczeń potrzebuje skorzystać z telefonu np. podczas przerwy 6.

albo podczas zajęć świetlicowych, powinien o tej potrzebie poinformować 

nauczyciela i wykonać telefon w bliskości nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły. 

 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien zapewnić uczniowi prywatność 7.

prowadzonej rozmowy. 

 Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych 8.

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez 

nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu  

w sekretariacie szkoły – urządzenie zostaje wyłączone w obecności ucznia.  

 Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w dzienniku 9.

elektronicznym - uwaga. 

 O konieczności odebrania urządzenia z sekretariatu szkoły rodzice lub prawni 10.

opiekunowie są informowani za pośrednictwem komunikatora w dzienniku 

elektronicznym. 

 Odebranie urządzenia jest potwierdzane podpisem przez rodzica lub opiekuna 11.

prawnego ucznia.  

 W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do zasad korzystania z telefonów 12.

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych nauczyciel upomina ucznia.  

 Powtarzające się łamanie przez ucznia wyżej opisanych zasad może mieć wpływ 13.

na obniżenie oceny zachowania.  

 Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 14.

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, kierownika 

wycieczki szkolnej lub wychowawcy.  

 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 15.

podczas wycieczek szkolnych ustala każdorazowo kierownik wycieczki szkolnej 

przed wyjazdem. 

 Za sprzęt używany przez uczniów podczas wycieczek szkolnych pełną 16.

odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów. 

 


