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Порядок використання мобільних телефонів учнями під час освітнього процесу 

  

в ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ»:

    
    -  - під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, а також під час
перебування в шкільній бібліотеці необхідно вимикати або переводити телефон у
режим «без звуку».   
    -  - під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен
знаходитися на робочому місці.   
    -  - якщо ж ця заборона буде порушена, то вчитель має право вилучити телефон і
повернути його батькам учня.   
    -  - терміново зв’язатись з кимось по телефону можна тільки під час перерви.  
    -  - не залишати без догляду мобільний телефон, навіть коли ненадовго
залишаєте своє робоче місце.   
    -  - відповідальність за збереження мобільних телефонів адміністрація,
педагогічний колектив та техперсонал школи не несе.   
    -  - у випадку зникнення мобільних телефонів адміністрація та вчителі не
вживають жодних заходів щодо їх пошуку.   
    -  - заборонено фотографувати мобільним телефоном, робити звукові записи або
ж знімати ним відео – як під час перерв, так і під час уроків, виховних годин.   
    -  - не використовувати чужі мобільні телефони в своїх цілях та повідомляти їх
мобільні номери третім особам без дозволу.   

  

Використання мобільних телефонів учнями дозволяється лише з дозволу учителя в
окремих випадках:

    
    -  - у разі термінової необхідності здійснити телефонну розмову (як виняток, при
травмуванні, розслідуванні, вирішенні питань оздоровлення та лікування) учень має
отримати дозвіл учителя та скористатися телефоном за межами приміщення, де
проходить навчальне заняття.   
    -  - з дозволу учителя учень має право скористатися функціями калькулятора під
час виконання практичних та лабораторних робіт, розв’язування складних задач з
окремих предметів (математики, фізики, хімії, біології та ін.).   
    -  - з дозволу вчителя учень має право використати функцію аудіо програвача на
уроках музики, заняттях гуртків.   
    -  - отримавши дозвіл вчителя, учень може скористатися телефоном для пошуку
невідомого слова (терміну), тексту твору та інше.   
    -  - з дозволу учителя учень має право фотографувати мобільним телефоном,
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робити звукові записи або ж знімати ним відео під час виховних годин.   
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