
Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie 

Zmiany do Statutu Szkoły Dział VI, Rozdział II, pkt. 2.  
Rozdział II, pkt. 2. otrzymuje brzmienie: 
 

1 Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców/prawnych opiekunów przynosi do szkoły 

telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne. 

2 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie takiego rodzaju sprzętu. 

3 Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, pedagogowi lub 

dyrektorowi szkoły, a także odpowiedniemu organowi policji. 

4 Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat 

telefoniczny. 

5 Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych. 

6 Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) obowiązuje całkowity 

zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

7 Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zakazane. 

8 Telefon może być wykorzystany tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia w celach 

dydaktycznych lub w nagłych przypadkach. Ponadto uczeń może skorzystać z telefonu 

służbowego w sekretariacie szkoły.  

9 Uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia (przewlekłe choroby, cukrzyca) wymagają 

stałego kontaktu z rodzicami, nie obowiązuje punkt 4-6 regulaminu.  

10 Kontakt rodzica z dzieckiem możliwy jest przez telefon do sekretariatu szkoły. 

11 Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

a) po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat i do 

zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie, podczas przerwy 

międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu”; 

b) aparat odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia; 

c) wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole 

zasady korzystania z telefonów komórkowych. 

 

 



UZASADNIENIE 

Wprowadzenie ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły wynika przede wszystkim z tego, że dzieci: 

 nie odpoczywają w czasie przerw po intensywnej pracy na lekcji; 

 w trakcie lekcji nie potrafią się skupić, ponieważ myślą o grze, którą rozpoczęły na 
przerwie; 

 przerywając grę stają się nerwowe i drażliwe, co wpływa niekorzystnie na kontakty 
interpersonalne. 

 nie rozmawiają ze sobą w trakcie przerw, a przez to izolują się od grupy; 

W pierwszym miesiącu po wprowadzeniu powyższych warunków, nauczyciele będą jedynie zwracać 

uwagę uczniom na ich łamanie, bez udzielania upomnienia.  


