Aurinkolahden peruskoulu

Koulun ja oppilaiden omien päätelaitteiden käyttö Aurinkolahden peruskoulussa
Koulun päätelaitteiden käyttö opetuksessa
Aurinkolahden peruskoulu on mukana Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelman
täysvarustelussa. Täysvarustelukoulut varustetaan digitalisaatio-ohjelman tavoitetason mukaisesti
oppilaskoneilla (1.-2. lk. 50%, 3.-6. lk. 75% ja 7.-9.lk. 100% oppilaista).
Luokkien 7-9 oppilaat tulevat saamaan kannettavat tietokoneet käyttöönsä lukuvuoden ajaksi.
Laitteiden säilytykseen on saatu tähän tarkoitukseen tehtyjä lukittuja kaappeja. Laitteiden käyttöä
harjoitellaan aluksi koulussa, ja vuoden alusta lähtien aletaan jakaa luokittain kotikäyttöoikeuksia.
Kun koulun laite luovutetaan kotikäyttöön, laitteiden käytöstä tehdään käyttösopimus opiskelijan /
huoltajan ja koulun välillä. Laite luovutetaan oppilaan käyttöön lukuvuodeksi kerrallaan. Kotien
toivotaan ottavan huomioon, että oppilaalla olisi asianmukainen reppu tai laukku koulutarvikkeille ja
kannettavalle tietokoneelle.
Oppilaat otetaan koulussa mukaan laatimaan laitteiden käyttösääntöjä. Yleisenä linjauksena
voidaan todeta, että
-

Laitetta saa käyttää opettajan antamien koulutehtävien tekemiseen ja kokeeseen, esitykseen tai muuhun
koulutyöhön liittyvään tehtävään valmistautumiseen.

-

Laitetta ja ohjelmistoa tulee käyttää lain, hyvien tapojen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

-

Mikäli laite tai ohjelmisto häviää tai vahingoittuu kotikäytössä, vahingonaiheuttaja voi joutua vastuuseen
vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti.

Oppilaiden omien päätelaitteiden käyttö Aurinkolahden peruskoulussa
Oppilasta / kotia ei velvoiteta hankkimaan omia laitteita, vaan koulu tarjoaa tarvittaessa
oppilaan käyttöön koulun hallinnassa olevan laitteen.
Opetussuunnitelman perusteissa on todettu seuraavasti:
”Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa
sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja
viestintäteknologian käyttöön.”
Oppilas voi tuoda kouluun omia päätelaitteita, kuten älypuhelimen, kannettavan tietokoneen, padin
tai tabletin. Puhelimessa kannattaa käyttää suojakoteloa näytön ja puhelimen suojaamiseksi.
Muissa laitteissa kannattaa kiinnittää huomiota laitteen kuljetukseen suojaavassa repussa tai
laukussa.
Tuomalla laitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan koulun sääntöjä laitteiden
käytöstä ja opettajan ohjeita toiminnasta oppitunnilla. Oppilaan tulee toimia vastuullisesti ja
nettietiketin mukaisesti käyttäessään laitteita. Opettaja voi tarvittaessa kieltää oppilaita käyttämästä
omia laitteita oppitunnilla.
Oppilas saa ottaa valokuvan tai videon oppitunnilla, jos opettaja on antanut siihen luvan.
Opetukseen liittymätön kuvaaminen ja videoiminen voidaan kieltää opetusta ja oppimista
häiritsevänä. Jos oppitunnilla kuvataan, on tärkeää sopia erikseen, mihin kuvia voidaan käyttää ja
saako niitä julkaista ja jakaa muille.

Koululla on käytössä langaton oppilasverkko, jota suositellaan ensisijaisesti käytettävän.
Laitteet tuodaan kouluun mahdollisuuksien mukaan ladattuna ja oppilas vastaa itse oman
laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset
mobiilidatakustannukset. Oppilas sitoutuu noudattamaan koulun antamia ohjeita laitteiden
säilytyksestä koulussa oppituntien ulkopuolella.
Kaupunki ei ole korvausvelvollinen oppilaiden omaisuutta kohdanneista vahingoista, eikä koulu
siten esim. korvaa koulupäivän aikana rikkoutunutta tai kadonnutta matkapuhelinta. Jos oppilaan
omaisuutta katoaa tai rikkoutuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää
tavoiteta tai jos oppilas saa korvausta kokonaan tai osittain vahingon aiheuttajalta.

