
ПРОТОКОЛ О УПОТРЕБИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ДРУГИХ МОБИЛНИХ 

УРЕЂАЈА У ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

 

Увод и контекст 

Школа настоји да прихвати све могућности које модерна технологија пружа за образовање 

ученика, укључујући и осећај сигурности, који ученици и родитељи имају због мобилног 

телефона као средства да буду стално у контакту.  

Истовремено, у потпуности препознајемо потенцијал који постоји да мобилни уређаји 

буду злоупотребљени. Такође, свесни смо утицаја који претерана употреба мобилних 

телефони и друге технологије имају на ментално здравље, добробит и социјални развој 

младих људи.  

Као резултат тога, неопходно је да сви чланови школске заједнице усвоје доследан 

приступ решавању проблема који се покрећу у дигиталном добу. 

Након недавних школских анкета и дискусија са ученицима, наставницима, родитељима и 

старатељима, развили смо смернице и упутства за ученике, родитеље и особље у вези са 

употребом мобилних телефона у ОШ „Бранислав Нушић“. 

Овај протокол се усваја са јасним циљемa: 

 бриге о безбедности и заштити личности и приватности ученика,  

 бриге о емотивном и социјалном здрављу ученика и  

 осигурања квалитета наставног и образовног процеса. 

 

Мобилни телефони у школи 

Употреба личних мобилних телефона у школи предвиђена је искључиво у едикативне 

сврхе или за комуникацију са родитељима. Одговарајућа употреба уређаја и правила која 

се тичу уређаја се примењују од тренутка када ученик крене у школу до тренутка када 

стигне кући. Уређаји се не смеју користити за нарушавање образовног окружења или 

кршење права других. 

Ученици у школу доносе мобилне уређаје на сопствену одговорност и одговорност 

родитеља. 

Ученици треба да држе мобилне телефоне код себе или у торбама током наставе, осим ако 

наставник посебно затражи да их користе.  

Од свих ученика и родитеља се очекује да прочитају ове смернице и Интернет кодекс 

понашања. Родитељи треба да потпишу изјаву којом потврђују да су упознати са 

политиком школе. Од ученика се очекује да се придржавају доленаведених очекивања, а 

од целог особља да ће спроводити очекивања доследно. 



Кључна очекивања: 

● Мобилни телефони морају бити постављени на „нечујно“ и не смеју се користити током 

наставе, без изричитог одобрења члана особља. 

● У току трајања часова ученици морају искључити пренос мобилних података. 

● На школску бежичну мрежу ученици се могу повезати искључиво уз одобрење особља 

школе. 

● Позиви се не смеју вршити у школи за време трајања наставе. Ученици који имају хитни 

случај или оправдану потребу, могу да се јаве родитељима или старатељима уз одобрење 

члана особља са свог, али и са школског телефона. 

● Ученик је одговоран за чување свог уређаја и његово правилно обезбеђивање. Особље 

Школе није одговорно за стање личних уређаја ученика. 

● Школа задржава право да прегледа личне технолошке уређаје ако постоји разлог да се 

верује да је технологија коришћена за кршење наших правила, административних 

процедура, школских правила или за наношење намерне штете другима или Школи. Ова 

могућност се односи и на недозвољено повезивање на школску бежичну мрежу. 

● Ученик мора да испуни захтев било ког члана особља да се уздржи од употребе уређаја. 

Уколико ученик не испуни захтев, телефон му се одузима у присуству сведока, и то на тај 

начин што ученик пакује телефон у коверту са својим именом, лепи је и оставља у 

канцеларији ПП службе. Особље обавештава родитеље, а они по уређај могу доћи у 

договорено време. 

● Ученик НЕ сме да користи ниједан уређај за снимање, пренос или објављивање 

фотографија, видео записа или звука особе и / или наставног материјала и процене без 

писменог пристанка свих страна. 

● Лични уређаји се не смеју користити у тоалетима, свлачионицама или било којем делу 

на ком се очекује приватност. Слике, видео и аудио датотеке снимљене у школи не смеју 

се преносити нити објављивати у било ком тренутку без изричите дозволе члана Школе.  

●Пре почетка часа физичког и здравственог васпитања и ОФА, ученици су у обавези да 

телефон одложе на за то посебно договорено место. 

  



СНИМАЊЕ БЕЗ ПРИСТАНКА ЈЕ ПРОТИВ ЗАКОНА  

● Кршење може довести до губитка привилегија коришћења личне технологије у школи и 

/ или дисциплинског поступка. 

● Сви корисници морају да користе обезбеђену бежичну мрежу Школе за приступ 

Интернету када за тим постоји образовна потреба. Употреба приватне бежична веза није 

дозвољена. 

Неприкладна употреба телефона прво ће довести до одузимања телефона/ уређаја које се  

прослеђује одговорном лицу, где га може преузети родитељ. Накнадна дела сличне 

природе могу довести до додатних санкција регуласаних законима и правилницима у 

зависности од прекршаја. 


