
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

22.01.2018 смт Нова Водолага № 29   

  

Про правила користування 

мобільними телефонами під 

час навчально-виховного 

процесу    

 

    На виконання  рішення Ради закладу  від 25.01.2018  (протокол № 3), 

для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, формування 

культури користування мобільними телефонами у закладі     

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити правила користування мобільними телефонами під час 

навчально-виховного процесу в Комунальному закладі «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради 

(додаток) 

   

2. Заборонити використання без потреби мобільних телефонів під час 

навчально-виховного процесу.  

3.  Учителям початкових класів та класним керівникам:  

3.1.  Провести для учнів  1-10-х класів години спілкування на теми: «Про 

Правила користування мобільними телефонами під час навчально-виховного 

процесу», «Про культуру користування мобільними телефонами під час 

навчально-виховного процесу», «Про культуру користування мобільними 

телефонами», «Правила мобільного етикету»  

До 05.02.2018 

3.2. Довести до відома батьків (під розпис) Правила користування мобільними 

телефонами під час навчально-виховного процесу. 
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До 05.02.2018 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 

розмістити Правила користування мобільними телефонами під час навчально-

виховного процесу на інформаційному стенді та на сайті закладу. 

До 05.02.2018 

5.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 

Черниш  

 

З наказом ознайомлені: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Романов С.О.  

Клочко В.М.  

Панченко Л.Є.  

Кассич Л.А.  

Атанасова Т.Г.  

Федоренко Г.Г.  

Орда І.Г.  

Буклей С.І.  

Лютко О.М.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Семенюра Л.П.  

Водолажченко Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Антоненко О.І.  

Руденко О.Я.  

Губа Т.А.  

Щербак І.Б.  

Курило О.А.  
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                                                                    Додаток   до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                       22.01.2018 № 29  
 

 

 

Правила користування мобільними телефонами під час навчально-

виховного процесу в Комунальному закладі «Нововодолазький санаторний 

навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради 

 

І. Загальні положення 
 

1. Правила користування мобільними телефонами під час навчально-

виховного процесу в Комунальному закладі «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради 

(далі – Правила) є обов’язковими для виконання усіма учасниками 

навчально-виховного процесу: учнями, працівниками, батьками (далі – 

учасник навчально-виховного процесу). 

2. Дотримання Правил підвищує якість та ефективність освітніх послуг, 

гарантує психологічно комфортні умови навчально-виховного 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, навчальних занять, виховних заходів,  загальношкільних 

масових свят мобільний телефон слід вимикати. 

3. Учасники навчально-виховного процесу мають право у позаурочний час 

використовувати телефони на території закладу як засіб для комунікації:              

телефонувати, надсилати СМС-повідомлення, обмінюватися 

інформацією, слухати радіо і музику через навушники тощо. 

4. Учасникам навчально-виховного процесу заборонено: 

4.1. У закладі слухати радіо та музику без навушників. 
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4.2. Пропагувати жорстокість і насильство за допомогою мобільних 

телефонів. 

4.3. Використовувати телефон у якості диктофону. 

4.4. Свідомо завдавати шкоди іміджу закладу. 

ІІІ. Відповідальність 

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

директора, оголошується зауваження (з написанням пояснювальної 

записки). 

2. У разі повторного порушення Правил допускається вилучення 

мобільного телефону учителем для передачі адміністрації закладу та 

повернення батькам учня. 


