Uchwała nr 12/2016/1017
z dnia 11 października 2016 r.
Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie
w sprawie: zaopiniowania rozszerzenia ograniczenia używania telefonów i innych
urządzeń na terenie szkoły.
§1
Na prośbę Dyrekcji i nauczycieli SP nr 357, Rada Rodziców, za pośrednictwem swych przedstawicieli
zwróciła się do z prośbą o przedyskutowanie przez rodziców na forum klasowym propozycji
rozszerzenia statutowego ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych (Statut Szkoły
Podstawowej nr 357 w Warszawie, § 50, pkt. 1, 7) w szkole także na przerwy i pobyt w świetlicy
oraz wprowadzenia zakazu przynoszenia do szkoły urządzeń typu tablet, konsola. Otrzymaliśmy
informacje zwrotne od 21 klas, w tym 19 pozytywnie opiniujących rozszerzenie ograniczenia, dwie
opinie negatywne.
§2
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji Prezydium Rady Rodziców postanawia pozytywnie
zaopiniować rozszerzenia statutowego ograniczenia korzystania z telefonów
komórkowych w
szkole także na przerwy i pobyt w świetlicy oraz wprowadzenia zakazu przynoszenia do szkoły
urządzeń typu tablet, konsola itp.
§3
Komentarz:
Wśród przekazanych Radzie Rodziców opinii warto odnotować liczne pytania, komentarze i
zastrzeżenia dotyczące szczegółowych zasad używania telefonów na terenie szkoły:
– Jak miałby wyglądać depozyt na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, konsole, smartwatche)
kto, kiedy i gdzie będzie zbierał/wydawał depozyty przed/po zajęciach edukacyjnych i na świetlicy?
– Prośba o odkładnie opisanie w jakim celu i w jakich przypadkach urządzeń elektronicznych
można używać.
– Prośba o uwzględnienie wyjątkowych sytuacji, konieczności kontaktu z rodzicami w przypadku
dzieci, które same wracają itp.
– Prośba by zapis w statucie nie tyle kategorycznie zakazywał przynoszenia czy korzystania z takich
urządzeń, co dawał wychowawcom możliwość reakcji na niewłaściwe używanie, ich konfiskaty na
czas lekcji jeśli dziecko będzie utrudniało prowadzenie zajęć.
– Zakaz nie będzie obejmował telefonów i innych urządzeń służących do kontaktów z rodzicem czy
lokalizacji dziecka. Dzieci zaczynają same wracać do domu i absolutnie rodzice mają prawo
wyposażyć je w tego typu urządzenia dla ich bezpieczeństwa i komfortu.
– Prośba o stworzenie strefy (hall np. wejściowy), gdzie dopuszczone będzie używanie telefonów
przez dzieci w celu kontaktowania się z rodzicami (dokładne sprecyzowanie zasad).
– Prośba o stworzenie telefonowego savoir-vivre, który obowiązywałby zarówno dzieci, jak i
dorosłych w szkole.
– Prośba aby dzieci mogły mieć wyłączone telefony w plecakach, a ponieważ rodzice chcą mieć
kontakt z dziećmi samodzielnie wracającymi do domu.
– Telefony można włączyć za zgodą nauczyciela w szczególnych okolicznościach/wydarzeniach
nadzwyczajnych lub po wyjściu ze szkoły (np. dla dzieci samodzielnie dochodzące do i że szkoły).
– Należy uszczegółowić zapis, że statutowy zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych nie
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dotyczy sytuacji, gdy np. tablety czy kalkulatory przynoszone są w celach edukacyjnych.
Ze zgłoszonych uwag i komentarzy wynika potrzeba dokładnego sprecyzowania zasad używania
telefonów i innych urządzeń oraz rozpropagowania tych zasad wśród dzieci i rodziców.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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