
Грицівський  ліцей 

Грицівськоїселищної ради 

Шепетівського району 

Хмельницької  області 

 

НАКАЗ 
 

28.08.2019                                       Гриців                                         №  - 

 

 

Про правила користування мобільними телефонами 

під час освітнього процесу у закладі 

 

         На виконання вимог Статуту та Правил внутрішнього розпорядку 

Грицівського ліцею, для підвищення ефективності освітнього процесу, 

формування культури користування мобільними телефонами у навчальному 

закладі 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Правила користування мобільними телефонами під час 

освітнього процесу  у Грицівському ліцеї (далі-Правила), що 

додаються. 

2. Ввести обмеження  на  використання  без потреби мобільних телефонів 

під час освітнього процесу. 

3. Класоводам та класним керівникам 1-11 класів: 

1) провести виховні години  на тему «Правила користування 

мобільними телефонами під час освітнього процесу, культуру 

користування мобільними телефонами та правила мобільного 

етикету»     до 02.09.2019 

2) на батьківських зборах довести до відома батьків Правила 

  01.09.2019 

3) розмістити Правила в класних куточках   до 05.09.2019 

4. Заступнику директора з виховної роботи Поєвій О.І. розмістити 

Правила  на сайті закладу та на дошці оголошень 

   30.00.2019 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Полєву О.І. 

 

 

 

Директор Грицівського ліцею                                               В.Старий 

 



 
                                                                                  

ДОДАТОК 

 

 

                                                                          до наказу по школі 

 

                                                                           від 22.02.2018 № 66 

 

 

Правила користування 

 мобільними телефонами під час освітнього процесу 

 у Грицівському ліцеї 

 

                                               І Загальні положення 

 

 

1. Правила користування мобільними телефонами  під час освітнього процесу 

у Грицівському ліцеї є обов’язковими для виконання усіма учасниками 

освітнього процесу: учнями, педагогами, батьками. 

 

2. Дотримання Правил підвищує якість та ефективність освітніх послуг, 

гарантує психологічно комфортні умови освітнього процесу. 

 

3. Заклад не несе відповідальності за збереження мобільних телефонів. 

 

 

 

                                 ІІ Умови користування мобільними телефонами 

 

                                                

1. У приміщенні та на території закладу обов’язково ставити мобільний 

телефон у беззвучний режим. 

 

2. Під час уроків і навчальних занять мобільний телефон слід ставити  на 

беззвучний режим. 

 

3. Учасники освітнього процесу мають право у позаурочний час 

використовувати телефони на території школи як засіб для комунікації: 

дзвонити, надсилати СМС-повідомлення, обмінюватися інформацією, 

слухати радіо і музику через навушники тощо. 

 

4. Учасникам освітнього процесу заборонено: 

 



1) пропагувати жорстокість і насильство за допомогою мобільних телефонів; 

2) свідомо завдавати шкоди іміджу школи; 

3) фотографувати мобільним телефоном, робити звукові записи або ж 

знімати ним відео – як під час перерв, так і під час уроків,  виховних годин. 

4)використовувати чужі мобільні телефони в своїх цілях та повідомляти їх 

мобільні номери третім особам без дозволу. 

5)Приносити та використовувати музичні колонки під час навчальних занять 

(крім виховних заходів за потребою). 

 

 

 

                                                      ІІІ Відповідальність 

 

1. За одноразове порушення, оформлене у вигляді доповідної на ім’я 

директора, оголошується зауваження (з написанням пояснювальної). 

 

2. У разі порушення Правил допускається вилучення мобільного телефону 

учителем для передачі адміністрації школи та поверненню батькам учня. 

 

 

 


