
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ PADEREWSKI 

  
Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy zasady dotyczą korzystania ze wszystkich urządzeń elektronicznych 

(dalej: UE), takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety itp.  
2. Każde UE powinno być w czytelny sposób oznakowane (imię, nazwisko, klasa), 

aby ułatwić identyfikację właściciela w razie zagubienia sprzętu na terenie 

szkoły.  
3. Uczniowie w trakcie pobytu w szkole ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swoich UE oraz za wszystkie treści przechowywane na 

urządzeniu.  
4. W sytuacji wykorzystywania UE do celów rozrywkowych uczniowie powinni 

wybierać takie portale internetowe lub aplikacje, które służą rozwijaniu ich 

zainteresowań i zdolności (np. gry edukacyjne) według własnych preferencji. 

Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z portali lub aplikacji, które 

zawierają niebezpieczne treści, np. wulgaryzmy, przemoc lub drastyczne sceny. 
 
Zasady obowiązujące na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych  
Klasy 1-3  
1. Uczniowie przynoszą do szkoły UE wyłącznie na wyraźne polecenie 

nauczyciela, potwierdzone zapisem w tygodniowym planie dydaktycznym 

rozsyłanym rodzicom. 
 
Klasy 4-6  
2. Uczniowie korzystają z urządzeń elektronicznych w zakresie dozwolonym przez 

nauczyciela, tzn.  
a) wyjmują i uruchamiają UE wyłącznie na polecenie nauczyciela oraz w taki 

sam sposób kończą pracę z nimi,  
b) korzystają wyłącznie z aplikacji dopuszczonych przez nauczyciela,  
c) nie korzystają z UE w celu komunikacji z innymi osobami ani w celach 

niezgodnych z celami lekcji (zakaz dotyczy w szczególności korzystania z gier 

komputerowych oraz portali społecznościowych).  
3. UE są wyciszone i schowane do plecaka ucznia w momencie, gdy nie są 

wykorzystywane do celów edukacyjnych.  
4. Na zajęciach pozalekcyjnych, w wyjątkowych sytuacjach i po uzgodnieniu z 

nauczycielem, uczeń może skorzystać z UE w celu komunikacji z innymi 

osobami. 
 
Zasady obowiązujące na przerwach, przed lekcjami i po nich oraz w świetlicy 

szkolnej  
5. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z UE w godzinach 7.00-14.15 we 

wszystkich dniach nauki szkolnej. Zakaz dotyczy również przerw oraz godzin 

porannej świetlicy.  
6. Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych w trakcie opieki świetlicowej 

uczniowie mają prawo korzystać z UE w celu komunikacji z innymi osobami, a w 

celach rozrywkowych w godzinach: 10.00-11.00 oraz 13.00-14.00. 



 
Klasy 1-3  
7. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z UE w świetlicy szkolnej. 
 
Klasy 4-6  
8. Od poniedziałku do czwartku uczniowie korzystają z UE w godzinach 

popołudniowych zajęć świetlicowych (14.15-17.30) wyłącznie w celu 

komunikacji z innymi osobami oraz w celach edukacyjnych (np. do odrabiania 

prac domowych). Zapis ten dotyczy wszystkich uczniów przebywających w tym 

czasie na terenie szkoły. 

9. W piątek w godzinach popołudniowych zajęć świetlicowych (14.30-17.30) 

uczniowie mają prawo korzystać z UE w celach rozrywkowych (np. gry, 

słuchanie muzyki). 
 
Zasady obowiązujące na wycieczkach i wyjazdach szkolnych  
10. Uczniowie mogą korzystać z UE podczas podróży autokarem/ busem.  
11. Podczas wycieczek dłuższych niż jednodniowe uczniowie mogą korzystać z UE 

w godzinach wyznaczonych przez opiekunów, głównie w celu kontaktu z 

najbliższymi. W pozostałych godzinach UE należące do uczniów są 

przechowywane przez opiekunów wycieczki. 
 
Konsekwencje złamania regulaminu  
12. Złamanie regulaminu skutkuje odebraniem uczniowi UE przez nauczyciela i 

przekazaniem go do sekretariatu, przy czym:  
a) przy pierwszym naruszeniu regulaminu uczeń ma prawo odebrać UE po 

zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych (po godz. 14.15);  
b) przy drugim i kolejnym naruszeniu regulaminu UE jest odbierane przez rodzica 

ucznia w godzinach pracy sekretariatu (8.00-16.00), a uczeń otrzymuje 

pisemną uwagę do dziennika, która ma wpływ na jego ocenę zachowania. 


