Kinnitatud direktori käskkirjaga, läbi arutatud õpilasomavalitsuses, õppenõukogus 06.10.2014 ja
lastevanemate üldkoosolekul 07.11.2014

Nutiseadmete (nutitelefonid, iPad, iPod, tahvelarvutid, sülearvutid jm)
kasutamise kord
1. Õppetunni ajal on kõik telefonid ja nutiseadmed välja lülitatud või hääletul režiimil
ning asuvad koolikotis.
2. Vahetunni ajal, kuni koolipäeva õppetundide lõpuni, ei kasutata nutiseadmeid
(internet, videod, suhtlusvõrgustikud, mängud jne).
a. Selgitus: vahetund kestab 10 min (söögivahetund 15 min). Mõned minutid
kuluvad õppeklassist väljumiseks või uuele õppetunnile häälestumiseks. 6 -7
minutit on liiga lühike aeg, et alustada tegevust internetis, mängudes jm.
Tulemus – kui mäng või muu tegevus on pooleli, ei suuda õpilased keskenduda
järgnevasse õppetundi, vaid ootavad pingsalt selle lõppu, et jätkata mängu vm
tegevust nutiseadmega.

Nutiseadmeid võib kasutada:
1. peale koolipäeva õppetundide lõppu;
a. selgitus: kui päevas on 5 tundi, siis peale 5. tundi; 6 tundi, siis peale 6.tundi jne
2. pikapäevarühma õpilased saavad loa pikapäevarühma õpetajalt vastavalt päevaplaanile
(kui on õpitud, on vaba aja tegevus vm); õpetaja võib kontrollida, millega õpilased
tegelevad või suunata õpilasi kasutama õpetavaid ja arendavaid mänge;
3. õppetundides õppimise eesmärgil, kui õpetaja on sellest eelnevalt informeerinud
õpilasi ja lapsevanemaid õpilaspäeviku või e-kooli kaudu.
See ei kohusta nutiseadmeid ostma, vaid annab võimaluse nende kasutamiseks.
Õpetaja planeerib ja valmistab tunni ette nii, et kõik saavad kaasa töötada (rühmatöö,
lisavahendid õpetaja poolt vm).

Reeglite rikkumisel kohaldatavad meetmed
1. Õpetaja konfiskeerib telefoni või nutiseadme, viib selle klassijuhataja kätte või
direktori kabinetti ja (informeerides klassijuhatajat). Klassijuhataja informeerib
lapsevanemat. Nutiseadme tagastab lapsevanema pöördumisel klassijuhataja või
direktor, lapsevanem tuleb järele.
2. Klassijuhataja vestleb õpilasega ja õpilasepoolset reeglite rikkumist arvestatakse
käitumise hindamisel.
3. Klassijuhataja võib korduval reegli rikkumisel keelata õpilasel või tervel klassil teatud
perioodiks nutiseadmete kooli kaasa toomise, teavitades sellest lapsevanemat.
Korralduse eiramisel kuulub ese konfiskeerimisele ja selle kättesaamine toimub
vastavalt eelnimetatud korrale.
PS! Kool ja õpetajad ei vastuta õpilaste nutiseadmete katkimineku eest. Nutiseadmed on
kallid. Lapsevanem hindab riske ja otsustab, kas laps võib nutiseadmeid koolis kaasas kanda.

