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REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

W MSP PADEREWSKI 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy zasady dotyczą korzystania ze wszystkich urządzeń elektronicznych (dalej: 

UE), takich jak telefon komórkowy, smartfon, tablet, laptop, smartwatch, aparat 

cyfrowy itp. 
2. Uczniowie w trakcie pobytu w szkole ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 

UE oraz za wszystkie treści przechowywane na urządzeniu. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z portali lub aplikacji, które zawierają 

niebezpieczne treści, np. wulgaryzmy, przemoc lub drastyczne sceny. 

4. Poniższe zapisy dotyczą wszystkich budynków Szkół Paderewski, Centrum Sportu 

Akademos, placu zabaw i terenów zielonych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

szkoły. 

 

Zasady korzystania z UE w szkole 

1. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z UE we wszystkie dni nauki szkolnej (z 

wyłączeniem sytuacji opisanych poniżej): na lekcjach, na przerwach, w świetlicy 

szkolnej, na zajęciach dodatkowych. 

2. W klasach 1-3 uczniowie przynoszą do szkoły UE wyłącznie na wyraźne polecenie 

nauczyciela, potwierdzone zapisem w dzienniku elektronicznym. 

3. W klasach 4-8 podczas zajęć uczniowie korzystają z UE w celach edukacyjnych 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 wskazanych 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). 

4. Poza czasem wykorzystywania ich do celów edukacyjnych UE są wyciszone i 

schowane. 

5. Po uzgodnieniu z nauczycielem uczeń może podczas przerwy skorzystać z UE jako 

źródła informacji lub w celu komunikacji z innymi osobami. 

6. Uczniowie klas 4-8 mają prawo korzystać z UE bez ograniczeń przed godziną 8.00 

oraz po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych ujętych w planie lekcji. 

7. 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. 

 

Zasady obowiązujące na wycieczkach szkolnych 

8. Uczniowie klas 1-3 nie zabierają na wycieczki żadnych UE. 

9. Uczniowie klas 4-8 mogą zabrać na wycieczkę wyłącznie telefon komórkowy i 

aparat cyfrowy. 

10. Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas wycieczek 

w następujących sytuacjach: 
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a) podczas podróży (nie dotyczy komunikacji miejskiej), 

b) podczas wycieczek dłuższych niż jednodniowe w godzinach wyznaczonych 

przez opiekunów, głównie w celu kontaktu z najbliższymi. W pozostałych 

godzinach telefony są wyciszone i schowane. 

11. Uczniowie klas 4-8 oddają na noc wyłączone telefony opiekunom wycieczki. 

 

 

Konsekwencje złamania regulaminu 

12. W przypadku złamania regulaminu przez ucznia nauczyciel (prowadzący lekcję/ 

zajęcia dodatkowe/ zajęcia świetlicowe/ dyżurujący na przerwie/ będący 

opiekunem wycieczki) zwraca mu uwagę, informuje o naruszeniu zasad i poleca 

przekazanie UE do sekretariatu. 

13. Odbiór UE odbywa się w następujący sposób: 

a) przy pierwszym naruszeniu regulaminu uczeń ma prawo odebrać UE po 

zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych (po godz. 14.15 lub 15.05); 

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. 

 

 


