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Igazgatói utasítás
a tanulói mobiltelefonok használatáról
Az iskolai oktató-nevelő munka zavartalanságának érdekében, a tanulói vagyonbiztonságot
valamint a személyiséghez fűződő jogokat szem előtt tartva a tanulók által az iskolába
behozott mobiltelefonokkal és más elektronikus adathordozókkal (továbbiakban:
mobiltelefon) kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki.
1§ Amennyiben a tanuló mobiltelefont hoz az iskolába, köteles azt az első órát tartó pedagógusnak
az első óra elején kikapcsolt állapotban leadni.
2§ A pedagógusok az óra végén a telefonokat osztályonként összegyűjtve leadják a titkárságon, ahol
azokat lemezszekrénybe elzárva megőrzik.
3§ A tanulók telefonjaikat az utolsó tanítási órát tartó pedagógustól az utolsó tanítási óra végén
vehetik át.
4§ A telefon jogos tulajdonlását vita esetén a pedagógus előtt a PIN kód megadásával és a telefon
bekapcsolásával kell igazolni.
5§ Amennyiben a tanuló az utolsó óra előtt igazoltan távozik az iskolából, telefonját a titkárságon
kérheti el.
6§ A napközis foglalkozások alkalmával a telefonok beszedéséről és kiadásáról a napközivezető
pedagógusok saját hatáskörben döntenek.
A tanítási időn kívül a mobiltelefonok használatára, fénykép, hang- és videofelvételek készítésére és
nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan továbbra is a Házirend és a magasabb jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A fenti rendelkezéseket megszegő tanuló fegyelmi vétséget követ el, amely a Házirendben foglalt fegyelmi
büntetést von maga után. A le nem adott és eltűnt mobiltelefonokért az iskola semmilyen felelősséget nem
vállal.
Fentiekkel kapcsolatban az illetékes egyeztető fórumokon kezdeményezni fogom az iskolai Házirend soron
kívüli módosítását, valamint az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat legközelebbi módosításakor a
fentiek rögzítését az SzMSz-ben.
Fenti utasításom 2012. szeptember 3-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Budapest, 2012. augusztus 30.
Szontagh Pál
igazgató
A nevelőtestület a fenti utasítással egyetért és azt tudomásul vette.

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT (2011); ELŐMINŐSÍTETT REFERENCIAINTÉZMÉNY (2011)
ERŐSZAKMENTES, EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA (2010); ÖKOISKOLA (2006)
KÖZOKTATÁSI TIPUSÚ SPORTISKOLA MÓDSZERTANI KÖZPONT (2006)
AZ ELTE ÉS A RAOUL WALLENBERG KÖZÉPISKOLA GYAKORLÓHELYE (2005)

Szilvay Gáborné
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

