
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH/SMARTWATCHY 

I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

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

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego 

przez uczniów.  

3. W szkole i na boisku szkolnym podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych/smartwatchy oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być 

wyłączone i schowane do plecaka/ torby, szafki), dotyczy to również słuchawek oraz wszystkich funkcji 

jakie posiada aparat telefoniczny. Smartwatch w szkole pełni tylko funkcje zegarka, bez możliwości 

korzystania z opcji rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz sprawdzania stron 

internetowych. 

4. Zakaz korzystania z telefonu/smartwatcha dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Uczeń po zakończonych zajęciach może korzystać  

z telefonu/smartwatcha lub innego urządzenia elektronicznego po opuszczeniu terenu szkoły (w tym 

boiska szkolnego). 

5. W czasie wyjść, wycieczek oraz wyjazdów szkolnych zasady korzystania z telefonu 

komórkowego/smartwatcha i innych urządzeń elektronicznych określa nauczyciel pełniący funkcję 

opiekuna. 

6. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz 

wychowawców klasy lub dziennik elektroniczny. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela 

może skorzystać z telefonu komórkowego/smartwatcha w celu skontaktowania się  

z rodzicem/prawnym opiekunem.  

7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego/smartwatcha oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli wyrazi na to zgodę nauczyciel prowadzący lekcje.  

8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych/smartwatchy i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw o godzinie 12:25 – 12:45, 13:30 – 13:50 wyłącznie z zachowaniem 

poniższych zasad:  

1) Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu/smartwatcha lub innych 

urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne;  

2) Użytkowanie tylko dozwolonych stron internetowych i treści oraz gier odpowiednich do wieku; 

3) Słuchanie muzyki bez dodatkowych głośników; 

4) Nie zamieszczanie jakichkolwiek treści w Internecie; 



9. W sytuacji uzasadnionych podejrzeń, że uczeń/uczennica przegląda niedozwolone treści, nauczyciel 

informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję, co do dalszych kroków postępowania 

adekwatnie do danej sytuacji. 

10. Poza wyznaczonymi przerwami obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych/smartwatchy oraz innych urządzeń elektronicznych: 

1) w toaletach szkolnych; 

2) w szatniach; 

3) na korytarzach; 

4) w czytelni szkolnej i  bibliotece; 

5) na jadalni; 

6) na boisku szkolnym. 

11. Korzystanie z telefonu komórkowego/smartwatcha oraz innych urządzeń elektronicznych w świetlicy 

szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy (szczegółowe zasady określa regulamin 

świetlicy).  

12. Nie wolno ładować telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.  

 

Konsekwencje  nieprzestrzegania zasad.  

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego/smartwatcha na terenie szkoły 

skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.  

2. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu/smartwatcha lub innego urządzenia 

elektronicznego zostaje zgłoszone wychowawcy i/lub w sekretariacie szkoły. Zdarzenie zostaje 

odnotowane w dokumentacji szkolnej oraz wychowawcy klasy. 

3. W sytuacji notorycznego łamania powyższych zasad obowiązują następujące konsekwencje: 

1) przy dwóch pierwszych przypadkach złamania zasad korzystania z telefonu 

komórkowego/smartwatcha uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy, który zawiadamia  

o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, 

2) przy trzecim złamaniu zasad uczeń otrzymuje upomnienie Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły, zostają 

o tym fakcie poinformowani rodzice/prawni opiekunowie, 

3) przy czwartym złamaniu zasad wychowawca odejmuje uczniowi 5 punktów od ogólnej sumy po 

konsultacjach z innymi nauczycielami i Dyrektorem Szkoły.  

 


