Про правила користування мобільним зв’язком
під час навчально-виховного процесу
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2014 року № 910
«Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420»,
з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та поширення
використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчально-виховного
процесу в Запорізькій гімназії №71
Використання мобільних телефонів усіма учасниками навчально-виховного
процесу під час проведення навчальних занять, крім випадків, про які обумовлено у
«Правилах користування мобільним зв’язком під час навчально-виховного процесу» ЗАБОРОНЕНО!!!.
Відповідальність за збереження мобільного телефону на території закладу несе
його власник.
Правила користування мобільним зв’язком
під час навчально-виховного процесу
1. Заборонити користування мобільними телефонами під час проведення навчальних занять
усім учасникам навчально-виховного процесу, крім випадків, передбачених даними
Правилами.
2. Користування мобільними телефонами усіма учасниками навчально-виховного процесу
здійснюється лише до початку або після закінчення навчальних занять та під час перерв.
3. Категорично заборонити використання функцій фото - та відеокамери, диктофона,
аудіопрогравача тощо під час навчально-виховного процесу.
4. Використання мобільних телефонів учнями дозволяється лише з дозволу учителя в
окремих випадках:
4.1. 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.
4.2. 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.).
4.3. З дозволу вчителя учень має право використати функцію аудіопрогравача на уроках
музики, іноземної мови, заняттях вокальних гуртків.
4.4. Отримавши дозвіл вчителя, учень може скористатися телефоном для пошуку невідомого
слова (терміну), тексту твору, зробити фото-, та відео-запис для використання на виховних
годинах, заходах, батьківських зборах, конкурсах.
Мобільний телефон нині є неодмінним атрибутом практично кожної людини. За допомогою
сучасних пристроїв зв’язку можна не лише розмовляти, а й користуватися Інтернетом,

проводити фото- та відеозйомку, математичні розрахунки тощо. Однак, у навчальновиховному процесі він має як позитивні, так і негативні чинники використання.
До позитивних належать:- можливість спілкування дітей із батьками у будь-який час у
разі надзвичайної ситуації;
- сучасні інформаційно-комунікаційні можливості.
До негативних належать:- можливість використання мобільного телефону для списування;
- вплив мобільного телефону на стан психічного та фізичного здоров’я школяра;
відволікання
учнів
від
навчання,
а
вчителя
–
від
викладання;
- використання телефону як засобу фото- та відео зйомки штучних сцен насилля;
(такими матеріалами нині заповнені Інтернет-сайти);
- використання телефону як засобу аудіозапису або відеопрогравача на уроках, які не
стосуються теми уроку.

