KODEKS DOBRYCH PRAKTYK UŻYCIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
W [… (nazwa szkoły)]
Ustalenia wstępne
1. Niniejszy Kodeks dobrych praktyk użycia urządzeń mobilnych ustanawia się na czas nie
dłuższy od jednego roku szkolnego. W tym czasie wszyscy członkowie Społeczności Szkoły,
w poczuciu odpowiedzialności za dobro własne i innych członków Społeczności oraz dobre
imię szkoły, mając świadomość pionierskiego wyznaczania dobrych praktyk dla innych
szkół, zobowiązują się dochowywać litery oraz ducha niniejszego Kodeksu.
2. W niniejszym dokumencie „tabletem” będziemy nazywali powierzony uczniowi przez Szkołę
tablet lub urządzenie zastępcze (np. użytkowane w miejsce tabletu niesprawnego
technicznie).
3. W niniejszym dokumencie "urządzeniem mobilnym" lub krócej „urządzeniem” będziemy
nazywali każde, dowolne elektroniczne urządzenie przenośne posiadające techniczne
funkcje komunikowania się za pomocą sieci bezprzewodowej lub komórkowej (takie jak
komputer przenośny, tablet, smartfon, telefon komórkowy etc.), w tym tablet w rozumieniu p.
2.
4. Przed upływem wymienionego w p. 1 terminu Członkowie Społeczności Szkoły zorganizują
debatę nad niniejszym Kodeksem celem udoskonalenia go na podstawie zdobytego
doświadczenia.
Zasady dobrego użycia urządzeń mobilnych
5. Każdy uczeń, który używa własnego lub powierzonego urządzenia mobilnego w szkole,
zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego podpisania i
przestrzegania.
6. Przekraczanie dobrych praktyk użycia urządzeń mobilnych określonych w Kodeksie może
skutkować restrykcjami wynikającymi ze Statutu Szkoły.
7. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za swoje urządzenie mobilne, nie rozstaje się z nim.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo (np. zagubienie lub uszkodzenie)
urządzenia.
8. Uczniowie są zobowiązani do ładowania akumulatorów swoich tabletów przed przyjściem do
Szkoły tak, aby urządzenia mogły podczas zajęć pracować na własnych bateriach.
9. Uczeń jest odpowiedzialny za właściwą opiekę nad swoim urządzeniem, instalacje,
aktualizacje i konserwacje oprogramowania potrzebne do sprawnego korzystania z
urządzenia w szkole, a także ponosi koszty jego naprawy.
10. Szkoła zastrzega sobie prawo do skontrolowania zawartości tabletu, jeżeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że uczeń przekroczył zasady prawa Szkoły lub prawa ogólnego za
jego pomocą.
11. Uczniowie powinni używać podczas zajęć lekcyjnych swoich urządzeń tylko do celów
edukacyjnych bezpośrednio związanych z zajęciami szkolnymi, z zastrzeżeniem p. 12.
12. Uczniowie są zobowiązani stosować się do wynikających z potrzeb procesu lekcyjnego
polecań nauczyciela dotyczących wygaszenia ekranu, wyciszenia, zaprzestania użytkowania
lub też całkowitego wyłączenia urządzeń mobilnych - w każdym momencie zajęć.
13. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele powinni się bezwzględnie powstrzymać od
użytkowania funkcji komunikacyjnych urządzeń mobilnych, takich jak rozmowy głosowe,

SMS-y, czaty, telekonferencje etc., z zastrzeżeniem p. 14. 15. i 16. Funkcje GSM (odbieranie
rozmów i SMS) oraz sygnały alarmowe, sygnały o nadchodzących wiadomościach, alerty
systemowe etc. - na czas zajęć lekcyjnych powinny być wyciszone lub wyłączone.
14. Funkcje komunikacyjne urządzeń mobilnych mogą być wykorzystywane podczas zajęć
lekcyjnych tylko w celach bezpośrednio związanych z tokiem zajęć i tylko wtedy, gdy
nauczyciel jasno ustali to z uczniami.
15. W przypadkach szczególnych (np. kiedy uczeń czeka na SMS lub rozmowę o specjalnym
znaczeniu), uczeń winien poinformować o takiej okoliczności nauczyciela w celu uzyskania
zgody na nie wyłączanie telefonu. Nauczyciel powinien poinformować klasę o zaistnieniu
podobnej konieczności z jego strony.
16. Używanie funkcji komunikacyjnych urządzeń mobilnych takich jak rozmowy telefoniczne,
SMS-y etc. jest dozwolone tylko podczas przerw lekcyjnych i obiadowych oraz przed i po
zajęciach, w pomieszczeniach ogólnodostępnych (poza salami lekcyjnymi), z zastrzeżeniem
p. 17., chyba że nauczyciel lub dyrekcja Szkoły wyda inną decyzję lub polecenie.
17. Używanie urządzeń mobilnych oraz innych urządzeń do zapisu oraz transmisji obrazu i
dźwięku w łazienkach, umywalniach i WC jest zabronione.
18. Przesyłanie i transmisja zapisanego obrazu lub/i dźwięku powinna być ograniczona do
nagrań i transmisji wynikających bezpośrednio z zadań i projektów szkolnych i powinna się
odbywać w zgodzie z prawem ogólnym, prawem szkolnym oraz zasadami kultury i
współżycia społecznego.
19. Uczniowie i nauczyciele zgadzają się co do zasady na dokonywanie, zamieszczanie
i rozpowszechnianie zapisów obrazu, dźwięku lub wideo wykonanych do celów edukacyjnych
podczas pracy nad projektami, zgodnie z zasadami ustalonymi na zajęciach, z
poszanowaniem prawa Szkoły (w szczególności §14 p. 1c Umowy o świadczenie usług
oświatowych), prawa ogólnego (w szczególności prawa autorskiego).
Postanowienia końcowe
20. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się przepisy
prawa Szkolnego (w szczególności Statutu i Regulaminu Szkoły) oraz prawa
powszechnego.
21. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu Szkoły.
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