
SZKOk.P. PODSTAWOWA Nr 158 
im. Jana Kilinskiego 

00.232 Warszawa. ul. („.a;;. Nr !' 
tel. 83 I - 3.2'1  Załącznik nr I do Zarządzenia dyrektora szkoły 33/2022 

z dn.02.11.2022 r.  

Regulamin określający warunki korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 158 im. .Jana Kilińskiego w Warszawie z telefonów komórkowych i innych urządzeń  

elektronicznych 

1. Każdy uczeń  ma prawo  iv  trakcie pobytu w szkole korzystać  z telefonu komórkowego i 

stacjonarnego znajdującego się  w sekretariacie szkoły. 

2. Uczeń  ma również  prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego na terenie szkoły. 

3. Telefon i inny sprzęt elektroniczny uczniowie przynoszą  do szkoły za zgodą  rodziców i na 

własną  odpowiedzialność. 
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub zaginięcie telefonu i innego 

sprzętu elektronicznego przyniesionego przez ucznia. Zaginięcie telefonu/sprzętu 

elektronicznego należy zgłosić  niezwłocznie wychowawcy klasy. 

5. Przed wejściem do szkoły uczeń  ma obowiązek wyłączyć  telefon komórkowy i inny sprzęt 

elektroniczny i schować  go do plecaka lub torby. 

6. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń  
elektronicznych w czasie lekcji, treningów, zajęć  opiekuńczo -wychowawczych. 

7. Wszystkich uczniów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów/ urządzeń  

elektronicznych w stołówce, bibliotece, toaletach, szatni i przebieralniach. 

8. Uczniowie klas 4 — 8, wchodząc do sali lekcyjnej, mają  obowiązek odłożenia wyłączonego 

telefonu do przygotowanej skrzynki. 

9. Dopuszcza się  korzystanie przez uczniów z klas 1 - 3 ze smartwatchy w czasie pobytu w 

świetlicy. 

10. Dopuszcza się  korzystanie przez uczniów klas 4 — 8 z telefonów komórkowych w czasie 

wyznaczonych przenv śródlekcyjnych o godz. 11.30— 11.50 oraz 12.35— 12.55. 

11. Nie wolno filmować  i fotografować  oraz słuchać  muzyki bez słuchawek. 

12. Uczeń  ma możliwość  używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego 

jako pomocy dydaktycznej, jeśli zezwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia. 

13. Za zgodą  nauczyciela i w jego obecności - uczniowie mogą  także korzystać  z telefonu 

komórkowego podczas wycieczek szkolnych, obozów i zawodóxv sportowych. 

14. Ładowanie telefonów komórkowych/innych urządzeń  elektornicznych na terenie szkoły jest 

zabronione. 

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania 
z telefonu na terenie szkoły 

I. Za używanie telefonu niezgodnie z niniejszym Regulaminem uczeń  otrzymuje uwagę. 
2. Dwukrotne naruszenie niniejszego Regulaminu skutkuje wezwaniem do szkoły 

rodzica/opiekuna dziecka i ustaleniem z nim zasad dalszego postępowania. 
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