
 

 

 

 

 

 

 

A MOBILTELEFON ÉS EGYÉB DIGITÁLIS,  

INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA  

Az iskola egész területén a mobiltelefon használata tilos, óra alatt és a szünetekben 

egyaránt. 

Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, digitális eszközt, stb.) valamint 

nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges 

esetben – hozhatnak és csak a saját felelősségükre. Az elveszett tárgyakért az intézmény 

felelősséget nem vállal. 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára 

audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és játékok 

használata tilos. Ez alól kivételt képez, ha a pedagógus a tanórán/egyéb foglalkozáson 

engedélyezi a tanulóknak a mobiltelefon használatát. A tanulók a saját tulajdonukban lévő 

infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási 

órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát 

képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és 

irányításával használhatják. 

- Az iskola területére belépve a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban az iskolatáskába 

kell tenni.  

- A kikapcsolt mobiltelefont minden tanuló köteles az 1. órán leadni az órát tartó 

pedagógusnak, aki a telefonok tárolására rendszeresített dobozba helyezi el az 

eszközöket. A nevelő az óra után a tanáriban az erre kijelölt polcon helyezi el napközbeni 

megőrzésre. Az utolsó órát tartó pedagógus feladata, hogy átadja az óra végén a 

diákoknak a mobiltelefonjaikat. A pedagógus a mobiltelefonokért felelősséget nem vállal. 
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- A diákoknak napközben a mobiltelefonok használata csak indokolt esetben (betegség, 

sérülés esetén, a tanórák órarendtől eltérő befejezése esetén stb.) kérhető. 

- A mobiltelefon használatát az igazgató, helyettese, az osztályfőnök, illetve a napközis 

csoportvezető tanár engedélyezheti. Azoktól a tanulóktól, akik a fenti rendelkezést 

megszegik, a mobiltelefon elvételre kerül. Az elvett készülék az iskola páncélszekrényébe 

kerül és kizárólag csak a szülő veheti át. A szabálysértő tanulóval szemben az 

osztályfőnöke intézkedik. 

-  A tanulók és nevelőik törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön 

engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket, illetve hangfelvételeket 

készíteni, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával - az érintettek tudta 

és engedélye nélkül - felvételeket, filmet rögzíteni tilos. Ellenkező esetben a felvétel 

törölhető, a készülék kikapcsolt állapotban zárt, lepecsételt borítékba kerül az intézmény 

páncélszekrényébe. Az elvett tárgyakat a szülők vehetik át az iskolában. 

A mobiltelefon használatával kapcsolatos szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül, a 

pedagógus elveheti a telefont, melyet kizárólag szülő/gondviselő kérhet vissza az 

intézményvezető-helyettestől.  
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