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VILNIAUS ŽĖRUČIO PRADINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMO(SI) MOBILIAISIAIS
TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAISIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos (toliau  – Mokykla) naudojimo(si)  mobiliaisiais

telefonais ir kitais mobiliaisiais įrenginiais taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu Nr. (10-

(192-11.3)-6626 „Dėl atsargumo priemonių taikymo mokyklose siekiant išvengti galimo neigiamo

poveikio vaikų sveikatai naudojant mobiliuosius telefonus“. 

2. Šiomis Taisyklėmis siekiama:

2.1. sumažinti žalos vaikų sveikatai riziką;

2.2.  apsaugoti  vaikus  nuo  pavojingo  turinio  internete,  patyčių  mokinių  ir  mokyklos

darbuotojų atžvilgiu;

2.3. vykdyti priklausomybės nuo mobiliųjų įrenginių prevenciją;

2.4. užtikrini Mokyklos vidinę tvarką.

3. Taisyklės  reglamentuoja mobiliųjų telefonų ir  kitų mobiliųjų įrenginių naudojimo(si)

mokykloje tvarką.

II. NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAISIAIS
ĮRENGINIAIS MOKYKLOJE TAISYKLĖS

4. Mobilusis telefonas ugdymo proceso metu gali būti naudojamas kaip mokymo priemonė

tik mokytojui leidus.

5. Rekomenduojama kasių mokytojams susitarti su mokinių tėvais, kad mokiniai nesineštų

mobiliųjų telefonų ir kitų mobiliųjų įrenginių į mokyklą.

6. Mokiniui, atsinešusiam mobilųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį į mokyklą, privaloma

laikytis šių taisyklių:

6.1. atvykus į mokyklą telefoną privaloma išjungti ir padėti į sutartą vietą klasėje;

6.2. draudžiama telefoną laikyti ant suolo;

6.3. draudžiama telefonu naudotis pamokų, pertraukų ir kitų renginių metu;

6.4. pertraukų metu draudžiama žaisti  mobiliuoju telefonu žaidimus,  klausytis  muzikos,

žiūrėti video įrašus, naršyti internete ar skambinti kitiems asmenims būnant mokyklos patalpose;

6.5. Mokyklos teritorijoje griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti.



6.6. visos dienos mokyklos grupėje, popamokinėje veikloje naudotis telefonu galima tik

gavus mokytojo leidimą;

6.6. išimtinais atvejais, mokytojui leidus, galima skambinti tėvams ar artimiesiems;

7. Tėvams prireikus susisiekti  su Mokykloje esančiu vaiku, rekomenduojama skambinti

klasės mokytojui, VDM grupės pedagogui arba į Mokyklos raštinę telefonu 8-5 244 54 13. 

8.  Mokykla  neatsako  už  mobiliųjų  telefonų,  kitų  mobiliųjų  įrenginių  saugumą,  jei  jie

nebuvo padėti į klasėje sutartą vietą. 

9. Jei mokinys pažeidžia šias Taisykles:

9.1. pirmą kartą skiriamas žodinis įspėjimas;

9.2. mokiniui pažeidus antrą kartą šias Taisykles, mokytojas turi teisę paimti telefoną ar

kitą mobilų įrenginį ir jį atiduoti socialiniam pedagogui ar mokyklos administracijos darbuotojui.

Telefonas grąžinamas mokinio tėvams.

10.  Jei  mokinys  atsisako  atiduoti  mobiliojo  ryšio  priemonę,  problemos  sprendimui

mokytojas gali  kviestis  socialinį  pedagogą ar mokyklos administracijos darbuotoją.  Fiksuojamas

drausmės pažeidimo faktas, informuojami tėvai.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Taisyklės yra privalomos visiems Mokyklos mokiniams.

12.  Su  Taisyklėmis  mokinius  ir  jų  tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  supažindina  klasės

mokytojai. 

13. Taisyklės yra viešai skelbiamos Mokyklos tinklapyje.

14. Pasikeitus teisės aktams Taisyklės gali būti koreguojamos arba keičiamos.

___________________


