
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLETÓW PODCZAS PRACY 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „LEGATO” w Szczecinie 

 

 

Zasady ogólne 

 

1.  Szkoła użycza uczniom do pracy podczas lekcji oraz na kołach zainteresowań w okresie 

roku szkolnego tablety marki LENOVO Tab4 10 cali z akcesoriami (ładowarka, kabel 

USB, rysik, granatowe etui).  

2.  Tablet, zwany dalej „sprzętem”, jest własnością szkoły i przechowywany jest w  

sekretariacie. 

3.  Sprzęt jest kompletny i sprawny, łączy się z WI-FI. 

4.  Sprzęt musi być używany w etui ochronnym.  

5.  Uczeń korzysta ze sprzętu na zasadach zawartych w Regulaminie. 

Rodzice/opiekunowie prawni zostali na początku roku szkolnego zapoznani z 

niniejszym Regulaminem. 

6.  Nagrywanie (filmu lub ścieżki dźwiękowej), robienie zdjęć, wykorzystywanie 

wizerunku innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły przy użyciu tabletu 

bez zgody Dyrektora Szkoły, nauczycieli i pracowników szkoły jest zabronione. 

7.  Uczniowie podczas zajęć ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo używanego 

tabletu. 

8.  Nauczyciel ma prawo do kontrolowania danych zawartych w tabletach uczniów. 

9. Nauczyciel ma prawo skonfiskować tablet uczniowi, który nie przestrzegał zasad

 powyższego regulaminu. W takim przypadku uczeń otrzymuje uwagę z wpisem do 

dziennika (skutkuje to obniżeniem oceny z zachowania). Następnie uczeń wykonuje 

zadania przy pomocy podręcznika i zeszytu.   

10.  Rodzice/opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów w związku z używaniem w szkole 

przez dzieci tabletów oraz ich ewentualną naprawą wynikającą z prawidłowej 

eksploatacji sprzętu. 

11.  W przypadku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu, celowego jego zniszczenia przez 

ucznia Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy 

zniszczonego sprzętu. 

 

 

 

 

 



Zasady użytkowania 

 

1.  Uczeń korzysta na lekcjach z tabletu, który na danej lekcji przekazał mu 

           nauczyciel.  

2.  Uczeń zobowiązany jest do dbania o sprzęt. Nie może świadomie narażać sprzętu, 

baterii, ładowarki na ostre wstrząsy, upadek lub inne czynności mogące spowodować, 

uszkodzenie sprzętu: 

- nie wolno narażać sprzętu na działanie zbyt wysokich lub niskich temperatur 

- nie wolno uderzać, rzucać, wyginać czy poddawać sprzętu stałemu naciskowi 

- nie należy obsługiwać sprzętu mokrymi rękami, narażać go na kontakt z wodą,  

  co może narazić sprzęt na zwarcie i uszkodzenie 

3.  Należy korzystać ze sprzętu jedynie w klasopracowni, w której uczeń ma lekcję.  

4.  Podczas zajęć lekcyjnych uczeń włącza i wyłącza tablet tylko na wyraźne polecenia 

nauczyciela oraz taki sam sposób kończy pracę. 

5.  Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania tabletu w celach niezgodnych 

z celami lekcji, w szczególności zakaz korzystania z gier komputerowych czy portali 

społecznościowych. 

6. Obowiązuje zakaz używania tabletu podczas lekcji lub jej fragmentu prowadzonej 

tradycyjnymi metodami (bez użycia tabletów). 

7. W razie wyładowania baterii uczeń, za zgodą nauczyciela, podłącza sprzęt do gniazda 

zasilania. 

8.  Zabronione jest wprowadzanie (dodawanie lub usuwanie) przez ucznia

 jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych, oraz 

blokowanie ekranu głównego kodami lub hasłami. Nie wolno zmieniać ustawień 

fabrycznych. 

9.  Instalowanie nowych aplikacji oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian dokonuje tylko 

administrator tabletów wyznaczony przez Dyrektora Szkoły „LEGATO”. 

Administratorem jest p. Krystyna Pietkiewicz. 

10.  Zabronione jest wprowadzanie tabletu bez uzasadnionej potrzeby w stan awaryjny, 

ponieważ powoduje to opóźnianie w pracy systemu, a co za tym idzie w konsekwencji 

może prowadzić do uszkodzenia sprzętu. 

11.  W razie awarii mechanicznych, problemów z działaniem tabletów bądź z łącznością z 

Internetem uczeń zobowiązany jest do jak najszybszego zgłoszenia zaistniałego faktu 

nauczycielowi oraz w sekretariacie szkoły.   

12.  Bezwzględny zakaz korzystania ze stron z treściami zabronionymi. Stwierdzenie próby 

korzystania z treści zabronionych będzie skutkować karami określonymi w Statucie 

szkoły oraz każdorazowym informowaniem Rodziców/ opiekunów prawnych o 

zaistniałym wykroczeniu. 


