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Mobil eszközök iskolai használatára vonatkozó szabályzat 

Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 

 

A 21. század tanulása, tanítása, munkaerőpiaci elvárása megköveteli, hogy a mobil eszközök 

használata a mindennapok része legyen. Ennek érdekében intézményünk kiemelten támogatja 

a hordozható eszközök használatát. A megnövekedett idejű és intenzitású használat miatt 

tanulóink, pedagógusaink és az intézményünk minden dolgozója érdekében meghatározzuk és 

betartatjuk a mobil eszközökre vonatkozó szabályokat. A szabályzat elsődleges célja a mobil 

eszközök tudatos, felelős, biztonságos használatának támogatása. 

 

I. Mobil eszközök meghatározása 

I. 1.Mobil eszköznek minősül minden hordozható, elektronikus informatikai eszköz. A 

szabályzat ezért vonatkozik mobiltelefonokra (régi telefonok, okostelefonok), táblagépekre 

(tablet), laptopokra, hordozható játékkonzolokra (PSP, Nintendo DS, stb.), e-könyvolvasókra, 

MP3/MP4/médialejátszókra, hordozható GPS-ekre, fényképezőgépekre, videokamerákra, 

valamint okosórákra.  

II. Mobil eszközök birtoklására vonatkozó szabályok 

II. 1. Mobil eszközt csak a szülők engedélyével szabad az oktatási intézménybe behozni. 

II. 2. Az intézménybe behozott mobil eszközökért kizárólag az azt behozó diákot terheli a 

felelősség.  

II. 3. A mobil eszközöket a diák köteles olyan helyen tárolni, ahol az nincs szem előtt 

(alapesetben táskájában, más esetekben a pedagógus iránymutatása szerint) sem a 

pedagógusok, sem a többi tanuló számára.  

II. 4. A behozott eszközökért az intézmény pedagógusai, vezetősége semmilyen felelősséget 

nem vállalnak, sem sérülés, sem elvesztés, sem lopás esetén. Ez alól kivételt képeznek a tanár 

által lefoglalt eszközök. A lefoglalt eszközök a meghatározott szabályok alapján, az igazgatói 

irodában vehetők át. 

III. Mobil eszközök használata a tanítási órán 

III. 1. Az szabályzathatásköre kiterjed a tantermek, laborok, könyvtár, öltözők, udvar és az 

ebédlő teljes területére. 

III. 2.A mobil eszköznek lenémított állapotban kell lennie a tanteremben a tanítási óra teljes 

időtartama alatt. A mobil eszköz nem adhat ki hangot, nem rezeghet, nem alkalmazhat 

fényjelzést sem.  

III. 3. A tanár engedélye nélkül a mobil eszközök használata nem engedélyezett.  

III. 4. Tanítási órán a mobil eszközök csak akkor, és arra a meghatározott célra használhatók, 

melyeket a pedagógus engedélyez. (A mobil eszköz használatának minősül például a pontos 

idő megtekintése; hívások, üzenetek ellenőrzése; számológépként vagy jegyzettömbként való 

használat.) 

III. 5. Ha a mobil eszközök hangot adnak ki, rezegnek, vagy bármilyen más módon zavarják a 

tanórát, akkor az eszköz a tanár által lefoglalható.  

III. 6. Dolgozatok, számonkérések, központi mérések alkalmával a mobil eszközök teljes 

kikapcsolása kérhető.  
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IV. Mobil eszközök használata iskolai rendezvényeken 

IV. 1.A mobil eszköznek hivatalos rendezvények alatt is lenémított állapotban kell lennie, 

míg szabadidős rendezvényeken a pedagógusok útmutatása az irányadó. 

V. Mobil eszközök használata magán célokra 

V. 1. A saját mobil eszközök használata szünetekben, a tantermek elhagyásától a tanítási óra 

előtti jelzőcsengőig lehetséges.  

V. 2. A mobil eszköz szünetben való használata a tanórára való felkészülést nem 

akadályozhatja.  

V. 2. Mobil eszközök használata nem engedélyezett az ebédlő területén. 

V. 3. Mobil eszközök használata tanítási idő után (napköziben és tanulószobán), az iskola 

területén kizárólag a pedagógusok engedélyével lehetséges, az általuk meghatározott célokra.  

VI. Mobil eszközök felelős használata 

VI. 4. Az oktatási intézmény területén a mobil eszközök kizárólag olyan célokra 

használhatók, melyek tiszteletben tartják a diáktársak, iskolai dolgozók, valamint a 

közösségekre vonatkozó jogokat. Azok megszegése a mobil eszköz azonnali lefoglalásával 

jár.  

VI. 5.Az iskola területén és iskolai rendezvényeken tanulótársakról, pedagógusokról, iskolai 

dolgozókról fotót, videót, hangfelvételt készíteni, kizárólag az Ő személyes beleegyezésükkel 

szabad. Az engedély nélkül fotózott, felvett személy jogosult arra, hogy az őt megörökítőt az 

ügyeletes pedagógusnál jelentse.  

VI. 5.1.2013. évi V. törvénya Polgári Törvénykönyvről. 2:48. § [A képmáshoz és a 

hangfelvételhez való jog]: Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és 

felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. 

VI. 6. A mobil eszközök másokat sértő, megalázó, zavaró használata esetén az eszköz 

lefoglalható. 

VII. Szabályzat megszegése 

VII. 1. A szabályzat első alkalommal történő megszegése esetén az eszközt az iskola 

lefoglalja, és a tanuló a tanítási nap végén veheti újra fel az igazgatói irodában. 

VII. 2.A szabályzatmásodik és minden további alkalommal történő megszegése esetén az 

eszközt az iskola lefoglalja, és csak a tanuló szülője/gondviselője a tanítási nap végén veheti 

újra fel az igazgatói irodában. 


