
Regulamin korzystania ze smartfonów w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie 

Postanowienia wstępne 

Art. 1 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, rozumie się przez to „Regulamin 

korzystania ze smartfonów w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie”. 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o smartfonie, rozumie się przez to również inne urządzenia 

spełniające podobne funkcje, nie stanowiące wyposażenia Szkoły, z wyłączeniem 

specjalistycznych urządzeń przeznaczonych wyłącznie do czytania książek. 

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o korzystaniu ze smartfona, dotyczy korzystania z niego 

podczas przebywania w Szkole oraz w czasie zajęć szkolnych odbywających się poza jej 

terenem. 

Art. 2 

1. Uczniowie klas 1-3 nie mają prawa korzystania ze smartfonów. 

2. Uczniowie klas 4-8, pracownicy, rodzice oraz osoby odwiedzające Szkołę mają prawo 

korzystania ze smartfonów na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Każdy uczeń, bez względu na wiek, może zwrócić się do wychowawcy, innego nauczyciela lub 

pracownika sekretariatu z prośbą o umożliwienie skorzystania z telefonu służbowego w celu 

kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba, do 

której zwrócił się uczeń. 

4. Każdy rodzic (opiekun prawny) może skontaktować się ze Szkołą w sytuacji awaryjnej: 

 a. za pośrednictwem nauczyciela świetlicy szkolnej w godzinach 7.15-8.00, 

b. za pośrednictwem pracowników sekretariatu Szkoły w godzinach od 8.00 do 17.00, 

 c. za pośrednictwem nauczyciela świetlicy szkolnej w godzinach 17.00-18.00. 

Uczniowie 

Art. 3 

1. Uczeń klas 4-8 nabywa prawo korzystania ze smartfona po zdaniu egzaminu na Smartfonowe 

Prawo Jazdy (SPJ). 

2. Korzystanie przez uczniów klas 4-8 z telefonów komórkowych nie będących smartfonami do 

komunikacji głosowej oraz tekstowej (SMS) nie wymaga posiadania SPJ, pod warunkiem 

zastosowania się do ograniczeń czasowych i przestrzennych określonych w Regulaminie dla 

korzystania ze smartfonów. 



3. Egzaminy na SPJ organizuje zespół wychowawców klas 4-8 dwa razy w semestrze. Planowane 

terminy ogłaszane są z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W drugim semestrze w 

egzaminie mogą brać udział także uczniowie klas trzecich, jednak w przypadku uzyskania 

pozytywnego wyniku ich SPJ nabiera ważności z dniem rozpoczęciem nauki w klasie 

czwartej. 

4. Posiadanie SPJ odnotowywane jest w segregatorze ucznia klas 4-6 oraz w indeksie ucznia klas  

7-8. 

5. Opis trybu przeprowadzania egzaminu na SPJ oraz pełny zestaw pytań testowych i zadań 

praktycznych wykorzystywanych podczas tego egzaminu stanowią załącznik do Regulaminu. 

Art. 4 

Smartfonowe Prawo Jazdy (SPJ) uprawnia ucznia do korzystania, na zasadach określonych w 

Regulaminie: 

a. z własnego smartfona, 

b. ze smartfona należącego do innej osoby, za jej zgodą. 

Ograniczenia sposobu użytkowania 

Art. 5 

1. Uczniowie mogą korzystać ze smartfonów do komunikacji z rodzicami i opiekunami, do celów 

związanych z nauką oraz do realizacji działań programowych, w które są zaangażowani w 

szkole. 

2. W szczególności uczniowie mają prawo: 

a. prowadzenia rozmów telefonicznych, 

b. prowadzenia korespondencji elektronicznej, w tym SMS-owej, 

c. korzystania z funkcji narzędziowych smartfona, np. zegara, kalkulatora, przypominacza, 

notatnika itp., w tym także fotografowania w celu utrwalenia informacji, 

d. filmowania, robienia zdjęć lub nagrywania, wyłącznie w związku z działaniami 

programowymi w szkole, pod warunkiem zgody osób filmowanych, fotografowanych lub 

nagrywanych, 

e. korzystania z witryn internetowych do celów związanych z nauką i działaniami 

programowymi podejmowanymi w szkole, 

f. użytkowania gier (zabaw) elektronicznych, także na witrynach internetowych – wyłącznie 

do celów dydaktycznych, za zgodą nauczyciela. 

 3. Korzystanie ze smartfona w innym celu, niż wymienione w ust. 1 i 2 jest dozwolone po 

uzyskaniu zgody nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem. 



Ograniczenia czasowe i przestrzenne  

Art. 6 

Uczniowie klas 4-6 mogą korzystać ze smartfonów: 

a. podczas przerwy obiadowej,  

b. podczas przerw pomiędzy zajęciami dodatkowymi oraz po zakończeniu zajęć dodatkowych,  

c. podczas lekcji i zajęć dodatkowych, do celów związanych z ich tematyką, za zgodą 

nauczyciela; korzystanie ze smartfona nie może być warunkiem koniecznym pełnego 

uczestnictwa w zajęciach, 

d. podczas odrabiania lekcji w ramach zajęć dodatkowych, za zgodą nauczyciela, wyłącznie w 

związku z wykonywanym zadaniem domowym, 

e. podczas pobytu w świetlicy po godzinie 16.45 – tylko do celu komunikacji z rodzicami lub 

opiekunami, 

f. w innym czasie podczas zajęć szkolnych, pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela, 

g. podczas imprez odbywających się na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć oraz podczas 

wycieczek, na zasadach ogłoszonych przez nauczyciela kierującego imprezą (wycieczką), 

Art. 7 

Uczniowie klas 7-8 mogą korzystać ze smartfonów: 

a. przed lekcjami, podczas przerwy obiadowej, w czasie „okienek” między zajęciami 

dodatkowymi  oraz po zakończeniu zajęć, 

b. podczas lekcji i zajęć dodatkowych, wyłącznie do celów związanych z ich tematyką, za 

zgodą prowadzącego nauczyciela; korzystanie ze smartfona nie może być warunkiem 

koniecznym pełnego uczestnictwa w zajęciach. 

c. w innym czasie podczas zajęć szkolnych, pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela, 

d. podczas imprez odbywających się na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć oraz podczas 

wycieczek, na zasadach ogłaszanych przez nauczyciela kierującego imprezą (wycieczką). 

Art. 8 

1. Zabronione jest korzystanie ze smartfonów w miejscach oznaczonych jako „strefa wolna od 

smartfonów” oraz na terenie przyszkolnym, przeznaczonym do spędzania przerw na 

świeżym powietrzu. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie obowiązuje w przypadku szkolnych przedsięwzięć 

programowych prowadzonych pod opieką nauczyciela, bądź za jego zgodą. 

Art. 9 

 W czasie, w którym korzystanie ze smartfona jest zabronione, urządzenie powinno być wyłączone 

albo wyciszone i schowane tak, by było niewidoczne dla innych uczniów. 



Sankcje za nieprzestrzeganie ograniczeń 

Art. 10 

1. Za złamanie postanowień Regulaminu uczeń otrzymuje punkty karne. 

2. Nauczyciel, który jest świadkiem przekroczenia przez ucznia zasad określonych w Kodeksie, 

wpisuje stosowną informację na ten temat do segregatora (indeksu) ucznia, opatrując ją 

datą i podpisem. 

3. Na podstawie wpisu dokonanego przez nauczyciela, po wysłuchaniu wyjaśnień ucznia, 

wychowawca podejmuje decyzję w sprawie przyznania punktów karnych. W przypadku 

nałożenia kary wpisuje punkty na stronie Smartfonowego Prawa Jazdy w segregatorze 

(indeksie) ucznia. 

4. Uczeń może odwołać się od decyzji wychowawcy o przyznaniu punktów karnych do Dyrektora 

Szkoły w ciągu trzech dni od nałożenia kary. Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie 

odwołania w ciągu siedmiu dni. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

Art. 11 

1. Ustala się następującą liczbę punktów karnych przyznawanych uczniom za nieprzestrzeganie 

postanowień Regulaminu, polegające na korzystaniu ze smartfona: 

a. w czasie, w którym jest to zabronione    - 1 punkt karny 

b. w miejscu niedozwolonym      - 1 punkt karny 

c. w niedozwolonym celu      - 1 punkt karny 

2. Punkty otrzymane za przekroczenia wymienione w ust. 1 mogą być sumowane w ramach 

jednego zdarzenia. 

3. Uczeń otrzymuje punkt karny także w sytuacji, gdy należący do niego smartfon zadzwoni lub 

głośno zawibruje w czasie kiedy zgodnie z zasadami Regulaminu lub regułami dobrego 

wychowania powinien być wyłączony lub wyciszony. 

Art. 12 

1. Uczeń, który otrzymał łącznie 6 punktów karnych zostaje pozbawiony Smartfonowego Prawa 

Jazdy (SPJ). Aby je odzyskać, musi ponownie zdać egzamin. 

2. Punkty karne otrzymane przez ucznia są anulowane z dniem zakończenia roku szkolnego. 

Art. 13 

1. W przypadku, gdy przekroczenie zasad korzystania ze smartfonów nastąpiło więcej niż raz w 

ciągu jednego dnia, wychowawca lub inny nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem ma 

prawo odebrać mu smartfon, informując równocześnie, gdzie urządzenie będzie 

przechowywane. 



2. Uczeń może odebrać odebrany mu smartfon przed wyjściem do domu, bądź po zakończeniu 

imprezy, jeśli odbywa się ona poza terenem Szkoły.  

Art. 14 

1. W przypadku korzystania ze smartfona przez ucznia nie posiadającego Smartfonowego Prawa 

Jazdy, wychowawca lub innym nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem odbiera mu 

urządzenie informując jednocześnie, gdzie będzie ono przechowywane. 

2. Smartfon odebrany uczniowi w sytuacji opisanej w ust. 1 może zostać oddany wyłącznie jego 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu.  

3. Skorzystanie ze smartfona przez ucznia nie posiadającego SPJ jest brane pod uwagę przy ocenie 

zachowania i może stanowić podstawę jej obniżenia w aspekcie dyscypliny, do 

nieodpowiedniej włącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje wychowawca klasy. 

Art. 15 

1. W przypadku, gdy uczeń wykorzysta smartfon w sposób naruszający przepisy prawa, na 

przykład do upowszechnienia w internecie nagrań, filmów lub zdjęć osób bez ich zgody, 

traci Smartfonowe Prawo Jazdy. 

2. W sytuacji opisanej w ust. 1, jeżeli przewinienie zostało wykryte zaraz po popełnieniu,  

nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem odbiera mu smartfon informując jednocześnie, 

gdzie będzie on przechowywane. W tym przypadku urządzenie może zostać wydane jedynie 

rodzicowi (opiekunowi prawnemu) ucznia. 

3. Dodatkowo w sytuacji opisanej w ust. 1 wychowawca może wnioskować do dyrektora Szkoły o 

ukaranie ucznia w sposób przewidziany w statucie Szkoły, a także zdecydować o obniżeniu 

uczniowi oceny zachowania , w aspekcie kultury osobistej, do nagannej włącznie. 

Pracownicy Szkoły 

Art. 16 

1. Pracownicy Szkoły mogą korzystać ze smartfonów do celów prywatnych w czasie, w którym nie 

wykonują obowiązków służbowych, we wszystkich miejscach nie oznaczonych jako „Strefa 

wolna od smartfonów”. 

2. W przypadkach awaryjnych, dotyczących spraw prywatnych, osoby z zewnątrz mogą 

skontaktować się z pracownikami podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych za 

pośrednictwem sekretariatu Szkoły. 

Art. 17 

1. Nauczyciele mogą korzystać ze smartfonów do celów służbowych, z wyjątkiem czasu 

sprawowania bezpośredniej opieki nad uczniami (z zastrzeżeniem art. 18 i 19) we 

wszystkich miejscach nie oznaczonych jako „Strefa wolna od smartfonów”. 



2. W przypadkach wymagających pilnego kontaktu z nauczycielem w sprawach służbowych osoby 

z zewnątrz mają prawo korzystać z pośrednictwa sekretariatu Szkoły. 

Art. 18 

Nauczyciele mogą korzystać ze smartfonów do celów służbowych podczas zajęć z uczniami: 

a. w celu sprawdzenia czasu, 

b. w celach dydaktycznych, związanych z przebiegiem prowadzonych zajęć, w tym do 

wypełniania dziennika elektronicznego, 

c. w celach awaryjnych, np. wezwania pomocy, podczas zajęć odbywających się w budynku 

hali sportowej, w małej sali gimnastycznej i w parku „Górczewska”, 

d. w celu kontaktu z rodzicami uczniów podczas zajęć świetlicowych. 

Art. 19 

Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczestnikami zajęć (imprez) odbywających się poza terenem 

Szkoły mogą korzystać ze smartfonów do celów służbowych wg własnego uznania, z 

poszanowaniem reguł dobrego wychowania. 

Art. 20 

1. Pracownicy administracji i obsługi mogą korzystać ze smartfonów do celów służbowych na 

swoich stanowiskach pracy, z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako „Strefa wolna od 

smartfonów”. 

2. Pracownicy sprzątający lub wykonujący prace konserwatorskie mogą przyjmować służbowe 

połączenia przychodzące na całym terenie Szkoły. 

Art. 21 

Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie należy do obowiązków pracownika, zapisanych w 

zakresie obowiązków, w ramach zawartej umowy o pracę. 

Rodzice i osoby odwiedzające Szkołę 

Art. 22 

Rodzice uczniów i osoby odwiedzające Szkołę mają prawo korzystania ze smartfonów we 

wszystkich miejscach nie oznaczonych jako „Strefa wolna od smarfonów”, 

Art. 23 

Rodzice uczniów i osoby odwiedzające mają obowiązek zastosowania się do uwag i poleceń 

pracowników Szkoły, związanych respektowaniem zasad regulaminowych dotyczących 

korzystania ze smartfonów oraz zasad dobrego wychowania. 


