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REGULAMIN ZASAD UŻYWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM DNIA 

ANALOGOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO  

W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

 

§1 

1. Ideą Dnia Analogowego jest: 

1) profilaktyka uzależnień od środków masowego przekazu ; 

2) pogłębianie i rozwijanie relacji międzyludzkich; 

3) dążenie do nauki komunikowania się bez używania urządzeń mobilnych; 

4) spędzanie czasu na zabawie i rozmowach; 

5) nawiązanie więzi pomiędzy członkami społeczności uczniowskiej. 

2. Dyrektor ogłasza terminy obowiązywania Dni Analogowych w porozumieniu z Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim. 

3. Rodzice i uczniowie są powiadamiani o terminach Dni Analogowych z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz strony internetowej 

szkoły. 

4. Od roku szkolnego 2018/2019 dni analogowe obowiązują w następujące dni: poniedziałki, 

wtorki i środy. 

 

§2 

Zasady używania urządzeń telekomunikacyjnych na terenie szkoły: 

1. Uczniowie mogą wnieść na teren szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny tylko 

na własną odpowiedzialność, za zgodą rodzica. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież czy zagubienie sprzętu 

przyniesionego przez uczniów. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować sprzęt 

elektroniczny, w tym telefon komórkowy. 

4. Uczeń może korzystać na lekcji z telefonu, tabletu bądź innego urządzenia elektronicznego 

tylko w celach edukacyjnych, jeśli wymaga tego np. tok lekcji, na wyraźną prośbę nauczyciela. 

5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną 

odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice. 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest 

możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. Niedopuszczalne jest 
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nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami 

etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły skutkuje odnotowaniem uwagi w dzienniku elektronicznym. 

 

§3 

Zasady obowiązujące podczas Dni Analogowych: 

1. Podczas zajęć edukacyjnych (również dodatkowych), a także przerw międzylekcyjnych 

obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. 

2. W trakcie Dnia Analogowego w sytuacji pilnej, wymagającej nagłego kontaktu z dzieckiem, 

rodzic powiadamia szkołę za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

3. W sytuacjach nie wymagających pilnego poinformowania dziecka o konieczności 

skontaktowania się z rodzicem, rodzic zostanie poproszony o osobiste skontaktowanie się 

z dzieckiem po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających nagłego kontaktu z rodzicem uczeń 

może skorzystać z telefonu, ale tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

5. Uczeń, który w trakcie dnia analogowego, nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicem, 

a nagła sytuacja tego wymaga, może liczyć na pomoc wychowawcy lub innego nauczyciela. 


