REGULAMIN PRACY Z TABLETAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PADEREWSKI W LUBLINIE
Gotowość sprzętu do pracy
1. Uczniowie przynoszą na każdą lekcję sprzęt sprawny i gotowy do pracy. Tablet musi
posiadać:
− naładowaną baterię,
− aktualne oprogramowanie pozwalające na edycję dokumentów Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint),
− aktualne oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie stron internetowych,
wykorzystujących technologię Flash na system Android (można pobrać wersję:
Flash
Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.81) ze strony: https://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/archived-flash-player-versions.html),
− zainstalowaną przeglądarkę Dolphin Browser (wspiera obsługę technologii Flash,
dodatkowo pozwala szybko otworzyć wybraną stronę),
− ładowarkę (w razie potrzeby doładowania baterii lub konieczności dokonania
transmisji danych na inny sprzęt za pomocą łącza USB).
2. Na polecenie nauczyciela i według jego instrukcji uczniowie w domu dokonują
instalacji niezbędnych aplikacji edukacyjnych, przydatnych podczas kolejnych lekcji
przedmiotu.
Informację o konieczności zainstalowania aplikacji nauczyciel przekazuje z co najmniej
pięciodniowym wyprzedzeniem.
3. Automatyczne aktualizacje powinny być ustawione na godziny wieczorne, poza
zajęciami lekcyjnymi. Wszelkie aktualizacje oprogramowania uczeń wykonuje w domu
(system, antywirus itp.).
4. Uczniowie wykorzystują swój tablet wyłącznie do celów edukacyjnych, nie instalują na
nim gier lub innych zbytecznych aplikacji, aby niepotrzebnie nie zajmować miejsca w
pamięci urządzenia.
Praca z tabletem podczas lekcji
5. Uczniowie wyjmują i uruchamiają tablety wyłącznie na polecenie nauczyciela oraz w
taki sam sposób kończą pracę z urządzeniem.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania tabletu w celach niezgodnych z celami
lekcji, w szczególności zakaz korzystania z gier komputerowych czy portali
społecznościowych.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania tabletu podczas lekcji/ fragmentu lekcji
prowadzonej/ prowadzonego tradycyjnymi metodami (bez użycia tabletów).
8. W razie wyładowania baterii uczeń, za zgodą nauczyciela, podłącza sprzęt do
gniazda zasilania.
Bezpieczeństwo
9. Każdy tablet powinien być w czytelny sposób oznakowany (imię, nazwisko, klasa), aby
ułatwić identyfikację właściciela w razie zagubienia sprzętu na terenie szkoły.
10. Uczniowie w trakcie pobytu w szkole (zarówno podczas zajęć, jak i poza zajęciami)
ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego tabletu.

11. Poza lekcjami (przerwy, świetlica) uczniowie korzystają z tabletów edukacyjnych na
zasadach ogólnych dotyczących użytkowania sprzętu elektronicznego w szkole.
12. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie treści przechowywane na
swoim urządzeniu.
13. Sieć internet na terenie szkoły jest monitorowana. Stwierdzenie próby korzystania z
treści
zabronionych będzie skutkować karami określonymi w Statucie szkoły (włącznie z
dyscyplinarnym skreśleniem z listy uczniów) oraz każdorazowym informowaniem
rodziców/ opiekunów o zaistniałym wykroczeniu.
14. Nauczyciel ma prawo skonfiskować tablet uczniowi, który nie przestrzegał zasad
powyższego regulaminu. W takim przypadku uczeń odbiera urządzenie w sekretariacie
szkoły w obecności rodzica/ opiekuna.

Przechowywanie tabletu na terenie szkoły
15. Uczeń ma możliwość pozostawić swój tablet w trakcie tygodnia szkolnego na przechowanie w
szkole, pod warunkiem iż:
jego rodzice/ opiekunowie złożyli w tym celu stosowną pisemną deklarację,
tablet jest w czytelny sposób podpisany przez właściciela (imię, nazwisko, klasa).
16. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego wyznacza nauczycieli upoważnionych do
dysponowania tabletami przechowywanymi na terenie szkoły. Do ich kompetencji należy:
zebranie tabletów od uczniów na prowadzonej przez siebie ostatniej w danym dniu dla
danego oddziału lekcji z wykorzystaniem tabletów oraz dostarczenie ich do wyznaczonego
miejsca przechowania;
pobranie tabletów z wyznaczonego miejsca przechowania oraz przekazanie ich uczniom na
prowadzonej przez siebie pierwszej w danym dniu dla danego oddziału lekcji z
wykorzystaniem tabletów;
zabezpieczenie miejsca przechowania tabletów przed dostępem osób niepowołanych.
17. Za tablety pozostawione do przechowania w szkole aż do czasu odebrania ich przez
właściciela odpowiada szkoła. Po odebraniu tabletu od nauczyciela w czasie zajęć szkolnych
za tablet odpowiada uczeń.
18. Na weekend oraz przed dłuższą przerwą w nauce (ferie zimowe, przerwa świąteczna, itp.)
tablet jest zabierany przez ucznia ze szkoły celem naładowania baterii.
Regulamin w powyższym kształcie wchodzi w życie 1 września 2016 roku.

