Правила користування
мобільними телефонами під час освітнього процесу
у Класичній гімназії при ЛНУ ім. І. Франка
1. Користування мобільними телефонами усіма учасниками освітнього процесу здійснюється
лише до початку або після закінчення занять та під час перерв.
2. Перед уроками, виховними годинами чи позакласними заходами, а також під час
перебування в шкільній бібліотеці необхідно вимикати або переводити мобільний телефон у
режим «без звуку».
3. Під час проведення уроків:
3.1. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен знаходитися
на робочому місці.
3.2. На вимогу вчителя учні зобов’язані покласти свої телефони до спеціально облаштованої
для цього скриньки.
3.3. У випадку відмови учня покласти мобільний телефон до скриньки, учитель повідомляє
про це класного керівника, батьків учня та адміністрацію.
4. Під час перерв:
4.1. Під час перерв та в позаурочний час учасники освітнього процесу не повинні залишати
без догляду мобільний телефон, навіть коли ненадовго залишають своє робоче місце.
4.2. Відповідальність за збереження (пошкодження, втрату, користування третіми особами)
мобільних телефонів адміністрація та педагогічний колектив Гімназії не несе.
4.3. У випадку втрати мобільних телефонів, адміністрація та вчителі надають посильну
допомогу щодо його пошуку.
5. Заборонено:
5.1. Заборонено мобільним телефоном фотографувати, робити звукові записи або ж знімати
ним відео – як під час перерв, так і під час уроків, виховних годин (за винятком особистого
дозволу осіб, яких знімають).
5.2. Заборонено використовувати чужі мобільні телефони у своїх цілях та повідомляти їх
мобільні номери третім особам без дозволу.
6. Використовувати мобільні телефони учні можуть лише з дозволу вчителя в окремих
випадках.
6.1. У разі термінової необхідності здійснити телефонну розмову (як виняток, при
травмуванні, поганому самопочутті, вирішенні питань оздоровлення та лікування) учень з
дозволу вчителя може скористатися мобільним телефоном за межами приміщення, де
проходить навчальне заняття.
6.2. З дозволу вчителя 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.).
6.3. З дозволу вчителя учень має право використати функцію аудіопрогравача (на уроках
музичного мистецтва).
6.4. Отримавши дозвіл учителя, учень може скористатися телефоном для пошуку невідомого
слова (терміна), тексту твору та ін.
7. Коли в батьків виникає термінова необхідність зв’язку з дитиною під час освітнього
процесу, вони можуть зателефонувати класному наставнику та/або секретарю гімназії за
номером +38 (0322) 37-21-68.

