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Dogovor o pravilih rabe mobilnih telefonov v šoli  

 

Na Biotehniški šoli v Rakičanu se zavzemamo za doseganje e-kompetenc, zato informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo redno vključujemo v učni proces. Mobilne naprave prinašajo 

pomembne obogatitve pouka, hkrati pa lahko pomenijo tudi veliko motnjo. Strokovni delavci 

šole dijake usmerjamo v smotrno rabo IKT. Na šoli in v sklopu šolskih dejavnosti je uporaba 

mobilnih telefonov dovoljena samo pod nadzorom strokovnih delavcev šole. 

 

Odgovornost 

 Dolžnost dijakov, ki prinašajo mobilne naprave v šolo, je, da upoštevajo vsa šolska 

pravila v zvezi z njimi. 

 Dijaki in njihovi starši skupaj sprejmejo odločitev o prinašanju mobilne naprave v šolo. 

Pri tem se s podpisom zavežejo, da bodo upoštevali šolski hišni red. 

 

Dovoljena raba 

 Mobilni telefoni se lahko pri učni uri uporabljajo v skladu z navodili prisotnega 

strokovnega delavca. 

 Mobilni telefoni morajo imeti me poukom izključeno zvonjenje in vibriranje. 

 Dijaki naj svoje telefonske številke zaupajo le najbližjim prijateljem; hranijo naj seznam 

prijateljev, ki so jim svojo telefonsko številko zaupali. Na ta način se zmanjša možnost 

zlorab, groženj in posredovanja neprimernih vsebin. 

 

Nesprejemljiva raba 

 Razen ob prisotnosti in z dovoljenjem prisotnega strokovnega delavca je z mobilnimi 

telefoni prepovedano klicanje, pošiljanje sporočil, brskanje po spletu, fotografiranje, 

snemanje in uporaba kakršnih koli mobilnih aplikacij. 

 Najstrožje je prepovedano mobilno nadlegovanje, nepooblaščeno fotografiranje in 

snemanje. Kršenje tega pravila se lahko tudi sodno preganja. 

 Prepovedana je nepooblaščena raba mobilnih telefonov drugih uporabnikov. 

 V primeru rabe mobilnega telefona (v skladu s pravili rabe) je prepovedano vulgarno, 

žaljivo in drugače neprimerno komuniciranje. Prepovedano je tudi ustvarjanje in 

posredovanje kakršnih koli neprimernih vsebin ter mobilno nadlegovanje. 

 

Poškodbe in kraja 

 Dijaki, ki prinašajo v šolo mobilne telefone, naj le-teh ne puščajo v svojih torbah in 

oblačilih brez nadzora. 

 Na šoli najdeni mobilni telefoni se posredujejo v tajništvo šole. 

 Šola ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi s krajo ali poškodbo mobilnih telefonov 

na šoli ali na poti iz/v šolo. 

 

Upravljanje mobilnega telefona  

 Dijaki sami upravljajo s svojimi mobilnimi telefoni, sami nalagajo in odstranjujejo 

mobilne aplikacije in vsebine. 

 Šola ne odgovarja za mobilne telefone dijakov, vsebine na telefonih in ravnanje z njimi. 

 Dijak je dolžan na svoj telefon namestiti programsko opremo, ki jo je strokovni delavec 

izbral za izvajanje učnega procesa. V primeru, da tega ne želi, pri pouku ne sme 

uporabljati svojega mobilnega telefona. 

 Posebno skrb morajo dijaki posvetiti nameščanju in vzdrževanju programske opreme za 

zaščito pred virusi in neželenimi vsebinami. 
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Sankcije 

 Dijakom, ki kršijo pravila hišnega reda, lahko učitelj ali razrednik odvzame mobilni 

telefon in ga ob koncu ure vrne. Dijaki imajo ob vstopu v vsako učilnico možnost 

odložiti mobilni telefon v za to namenjeno škatlo, kjer ga ob koncu ure vzamejo. Pri 

večkratnih kršitvah se mobilni telefon odvzame, dijak sam vzame iz njega kartico oz. 

baterijo in izklopi telefon. O tem se obvesti starše, ki lahko pri razredniku prevzamejo 

telefon. 

 Nedovoljena raba mobilnih telefonov v času pouka je lažja kršitev pravil hišnega reda, 

zato se ponavljajoča uporaba smatra kot težja kršitev.  

 

Pomoč žrtvam 

Če pride do incidenta v smislu nadlegovanja, neprimernih objav ipd., bo šola nudila strokovno 

pomoč vsem vpletenim. Rešitve se bodo iskale ob dogovoru s starši. Strokovni delavci na šoli 

se lahko pogovorijo z vsemi vpletenimi, da se raziščejo vse okoliščine in pride do pravih 

zaključkov, v primeru hujših kršitev pa zagotovijo, da se dokumentacija o dogodku posreduje 

ustreznim institucijam. Pri objavi neprimernih vsebin bo šola posredovala pri pristojnih 

institucijah za čimprejšnjo odstranitev le-teh. 
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