Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліко – школа»
Політика користування планшетами в «Ліко-школі»
1.Ці правила стосуються кожного учня «Ліко-школи».
2.Вчителі можуть встановлювати додаткові правила у своєму класі.
3.Використання планшетів в «Ліко-школі» - це привілей, а не право. Ця
Політика створена для того, щоб кожен учень усвідомлював відповідальність,
користуючись шкільним планшетом як важливим засобом навчання. Якщо
учень порушить будь-яке з правил та умов, визначених цією Політикою,
привілей буде анульовано, а також можуть бути застосовані передбачені
дисциплінарні дії.
4. Отримання та повернення планшету:
4.1. Учні та їх батьки зобов’язані підписати та повернути Політику
користування планшетами в «Ліко-школі», перш ніж планшет буде видано.
4.2. У разі, якщо учень покидає «Ліко-школу», планшет потрібно повернути
заздалегідь. Учня проінформують про процедуру і терміни повернення
шкільного навчального планшету. У разі неможливості повернути планшет,
батькам учня буде виставлено рахунок вартості планшенту. Неможливість
повернення зарядки, кабелю і футляру також тягне за собою фінансову
відповідальність.
5. Стан планшету
Учні несуть відповідальність за дбайливе використання і збереження
навчального планшету , який їм видала Школа.
5.1. Загальні застереження:
5.1.1.Планшет – це власність «Ліко-школи» і усі учні, яким їх видали,
повинні керуватися даною Політикою.
5.1.2.Необхідно використовувати лише чисту, м’яку тканину для
протирання
екрану,
застосування
будь-яких
очищувачів
забороняється.
5.1.3.Зарядний пристрій повинен використовуватися обережно, щоб
уникнути пошкодження.
5.1.4.Планшет завжди повинен залишатися під наглядом.
5.1.5.Учень щодня відповідальний за те, щоб планшет був заряджений
і готовий для роботи під час навчання
5.1.6. При транспортуванні, а також у разі невикористання, планшет
повинен бути в кейсі.
5.1.7.Коли учень не використовує навчальний планшет, він повинен
зберігатися в класі, у спеціальній шафі.
5.1.8. У разі, якщо вами знайдено чужий планшет, його необхідно
віднести на рецепцію - уповноваженому працівникові школи.
5.1.9. Якщо учень часто губить планшет, до нього можуть бути
застосовані дисциплінарні санкції.
5.1.10. Якщо учнем була виявлена несправність, планшет необхідно
негайно віддати уповноваженому працівникові школи – Баглаю Ю.Г.,
заступникові директора з ІКТ. Після цього буде складено «Акт про
несправність». У разі необхідності ремонту, за можливістю, учневі буде

виданий інший планшет. Затримка або неповідомлення про пошкоджений
або викрадений навчальний планшет може призвести до застосування санкцій,
зазначених у цьому документі.
5.1.11. У випадку втрати планшету, учень зобов’язаний негайно повідомити
про це класного керівника і уповноваженого працівника. Складається «Акт
про втрачений/викрадений планшет», який підписується уповноваженим
працівником школи, учнем та його батьками.
Школа не замінює втрачений планшет. Відповідальність за його втрату
несе учень, а вартість відшкодовують батьки.
6. Використання планшету в школі
6.1.Планшети призначені для використання в школі щодня. Учні несуть
відповідальність за те, щоб він постійно був на уроках. Вчитель має
право заборонити користуватися планшетом.
6.2. Якщо учень забув планшет вдома, це не звільняє його від
зобов’язання виконати завдання. Повторне порушення призведе до
застосування санкцій, зазначених у цьому документі.
6.3. Використання девайсу на уроці завжди залишається на розсуд
вчителя.
6.4. Використання соціальних мереж суворо забороняється як під час
уроків, так і в позаурочний час. Працівники школи будуть стежити за
використанням планшету поза уроками, і на свій розсуд можуть вимагати
припинення будь-якої діяльності, яку вважатимуть не навчальною.
6.5. Щоранку планшет повинен бути заряджений. За це несе відповідальність
учень.
6.6. Лише вчитель може попросити включити звуковий режим, у інших
випадках всі звуки та музика повинні бути виключені.
6.7. Фотографії/зображення, музика та відео можуть зберігатися на планшеті.
Фото-, відео- та аудіо- запис працівників школи, інших учнів може
здійснюватися лише за їх прямої згоди. Будь-яке порушення цього правила
призведе до застосування санкцій.
6.8. Використання планшетів в роздягальнях та туалетах категорично
забороняється.
6.9. Суворо заборонено використовувати відеокамеру і мікрофон планшету,
якщо це може образити чи збентежити будь-яким чином учнів, співробітників
школи.
6.10. Заборонено постити в соціальних мережах, пересилати електронною
поштою фотографії, відео без прямої згоди учнів, працівників школи.
7. Використання планшету поза школою.
7.1. Учням дозволено використовувати планшети вдома для навчання. Батьки,
безумовно, повинні контролювати контент.
7.2.Учні можуть підключати планшет до бездротових мереж вдома .
7.3.Учні можуть використовувати планшети в шкільних поїздках для
проведення досліджень і проектної діяльності.

8.Перевірка
8.1. Учні або класи вибірково можуть бути обрані для проведення
перевірки їх планшетів. Школа залишає за собою право конфіскувати
планшет або накласти інші санкції у разі виявлення недозволених
матеріалів чи контенту на шкільному планшеті.
9. Заборона використання (перелік не є вичерпним)
9.1. Учням заборонений доступ, завантаження, скачування поширення
образливих , загрозливих, порнографічних, непристойних матеріалів.
9.2. Використання шкільної мережі чи електронної пошти для фінансових чи
комерційних операцій забороняється.
9.3. Плагіат, скачаний за допомогою планшету заборонений.
10. Санкції
Учень зобов’язаний віддати планшет уповноваженому співробітнику школи у
разі:
1. Якщо є підозра, що на планшеті міститься заборонені для
використання матеріали.
2. Учень фотографував чи знімав на відео людей без їх прямої згоди .
3. Коли планшет або його частини використовувалися в цілях
булінгу, образи честі та гідності інших учнів чи співробітників
школи.
4. Якщо планшет використовувався з метою порушення правил
поведінки школи чи цієї Політики.
Якщо учень порушить будь-яку частину цієї Політики, на розсуд адміністрації
школи можуть бути застосовані такі санкції
• Учень щодня братиме планшет під розписку і так само його повертатиме
протягом певного періоду часу, визначеного адміністрацією школи.
• Учню буде заборонено встановлювати свій контент на планшет
протягом певного періоду часу, визначеного адміністрацією школи.
• Планшет буде конфісковано на певний період часу, визначений
адміністрацією школи.
Учень зобов’язується:
• Дбати про свій планшет.
• Ніколи не залишати його без нагляду в місцях, не передбачених для
користування гаджетом.
• Якщо планшет пошкоджено, вкрадено, загублено терміново повідомити
уповноваженого співробітника школи.
• Усвідомлювати, що планшет це його особиста відповідальність.
• Приносити планшет щоранку до школи зарядженим.
• Тримати їжу та напої подалі від планшету, оскільки вони можуть
пошкодити його.

• Забезпечувати безпечне місце для планшету в сумці таким чином, щоб
важкі речі не пошкодили екран.
• Використовувати планшет дбайливо і безпечно, відповідаючи таким
чином на очікування Ліко-школи.
• Розуміти, що планшет можуть взяти на перевірку в будь-який момент
без попередження.
• Усвідомлювати, що цей планшет не є приватною власністю учня, і його
контент, фото, інформація належать школі.
• Використовувати планшет для виконання власної роботи, уникаючи
плагіату.
• Не використовувати планшет в цілях булінгу, образи чи
дезінформування
• Повернути планшет, кейс, зарядний пристрій у відповідному стані
• Усвідомлювати відповідальність за пошкодження планшету

