Í Grunnskólanum á Ísafirði þurfum við öll að gæta öryggis í notkun snjalltækja, tryggja vinnufrið
nemenda og starfsmanna og sýna hvert öðru tillitssemi.
Öll snjalltæki sem nemandi hefur meðferðis í skólanum eru á ábyrgð eiganda. Eftirfarandi reglur gilda
í öllu húsnæði Grunnskólans á Ísafirði, þ.e. Grunnskólanum á Ísafirði (skólalóðin meðtalin),
Félagsmiðstöðinni Djúpinu, Íþróttahúsinu Torfnesi, íþróttahúsinu við Austurveg og Dægradvöl.
Almennar umgengnisreglur um notkun snjalltækja í Grunnskólanum á Ísafirði
Snjalltæki sem nemandi er með má ekki hafa truflandi áhrif með neinum hætti á nám, kennslu,
félagsstarf og frítíma nemenda á skólatíma og á vegum skólans. Nemandi þarf að hafa leyfi kennara
til að nota tækið í kennslustund. Tekið skal sérstaklega fram að myndatökur og hljóðupptökur eru
bannaðar í húsnæði Grunnskólans á Ísafirði og í starfsstöðvum hans, nema með sérstöku leyfi. Ef
nemandi í 1.-6. bekk mætir með síma í skólann á hann að vera í skólatöskunni.Trufli nemandi
vinnufrið eða virðir ekki fyrirmæli starfsmanns eru viðurlög eftirfarandi:

1.brot Starfsmaður skal taka snjalltæki af nemanda, afhenda umsjónarkennara sem skráir í Mentor.
Nemendi getur nálgast tækið hjá ritara í lok dags.
2.brot Starfsmaður skal taka snjalltæki af nemanda, afhenda umsjónarkennara sem skráir í Mentor
og sendir tilkynningu til stjórnenda. Foreldrar þurfa að sækja tækið til ritara í lok dags.

Neiti nemandi að afhenda starfsmanni snjalltæki skal kalla til stjórnanda.

Brot á skýrum mörkum
Rýri nemandi öryggi einstaklings, s.s með særandi orðum, hljóðupptökum og myndum eða öðrum
hætti varðar það við skýr mörk.
Að fara yfir skýru mörkin stangast á við hugmyndir okkar um öryggi einstaklingsins í skólanum og
hópsins sem heildar. Það stangast einnig á við hugmyndir okkar um virðingu fyrir sjálfum okkur,
öðrum og umhverfinu.
Ef nemanda verður á að fara yfir þessi mörk er honum vísað til skólastjórnanda sem fer yfir málsatvik
með honum. Foreldrar/forráðamenn eru ávallt upplýstir um málið. Nemandinn fær tækifæri til að
leiðrétta mistökin á uppbyggilegan hátt og skólastjórnandi gengur formlega frá málinu.
Nemandi sem fer yfir skýr mörk skólans í ferð á vegum hans eða óhlýðnast fararstjórum getur átt á
hættu að verða sendur heim á kostnað foreldra.
Kennarar skulu ávallt skrá atvik sem upp koma, vandamál, lausnir og fundi, í dagbók. Þetta er
nauðsynlegt vegna síðari tíma.

