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Saugios mokyklos elektroninės erdvės taisyklės 

 

 Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) bendruomenės  

nuomone, saugumas internete (saugi elektroninė erdvė) yra esminis vaikų ir suaugusiųjų apsaugos 

skaitmeniniame pasaulyje elementas, svarbus naudojant įvairias technologijas: kompiuterius, 

planšetes, mobiliuosius telefonus ir kt.. Internetas ir informacinės bei ryšių technologijos yra svarbi 

kasdienio gyvenimo dalis, todėl vaikams būtina padėti išmokti suvaldyti atsirandančias grėsmes bei 

būti atspariems internete kylantiems pavojams. 

Mokykla įsipareigoja bendruomenei suteikti kokybišką interneto prieigą ir tokiu būdu 

kelti švietimo kokybę, skatinti pasiekimus, užtikrinti darbuotojų profesionalumą. 

 Mokykla įsipareigoja užtikrinti visų mokinių ir personalo apsaugą nuo internete 

tykančių pavojų. 

 Saugumo internete taisyklių tikslai: 

1. Aiškiai įvardinti pagrindinius visiems bendruomenės nariams galiojančius elgesio 

principus, susijusius su saugiu ir atsakingu technologijų naudojimu, tokiu būdu užtikrinant, kad 

mokyklos erdvė būtų saugi ir apsaugota; 

2. Saugoti ir ginti visus mokyklos bendruomenės narius internete; 

3. Informuoti visus  mokyklos bendruomenės narius apie galimas technologijų 

keliamas grėsmes bei teikiamą naudą; 

4. Suteikti darbuotojams galimybes dirbti saugiai ir atsakingai, rodyti tinkamo elgesio 

internete pavyzdį, kurti teigiamus technologijų naudojimo standartus; 

5. Aiškiai nurodyti procedūras, taikytinas visiems mokyklos bendruomenės nariams 

reaguojant į su saugumu internete susijusius incidentus. Šios taisyklės galioja visai mokyklos 

prieigai prie interneto ir informacinių bei ryšio įrenginių naudojimui, įskaitant asmeninius 

įrenginius. O taip pat mokiniams, darbuotojams ar kitiems asmenims naudojant mokyklos suteiktus 

įrenginius už mokyklos ribų, pavyzdžiui, darbo nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius 

kompiuterius arba mobiliuosius telefonus. 

Saugaus interneto taisyklių rengimas ir atnaujinimas 

1. Už taisyklių įgyvendinimą atsakingas asmuo: mokyklos direktorius Gintaras 

Paškauskas. 

2. Asmuo, atsakingas už saugų internetą mokykloje, yra informatikos mokytoja Rasa 

Šlekienė. 

Saugaus interneto taisyklės bei jų įgyvendinimas bus peržiūrimas bent kartą per metus 

arba dažniau, jei to prireiktų.  

Už saugumą internete atsakingo asmens funkcijos: 

1. Būti kontaktiniu asmeniu saugumo internete klausimais, bendradarbiauti su kitais 

mokyklos darbuotojais ir, esant poreikiui, kitų institucijų atstovais; 

2. Išmanyti naujausius tyrimus, teisės aktus bei saugumo internete tendencijas;  

3. Koordinuoti mokyklos dalyvavimą vietiniuose ir nacionaliniuose renginiuose, 

skatinančiuose tinkamą elgesį internete, pavyzdžiui Saugesnio interneto dienoje; 

4. Užtikrinti, kad apie saugumą internete įvairiais būdais ir kanalais būtų 

informuojami tėvai ir globėjai, taip pat visa mokyklos bendruomenė; 

5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija užtikrinant, kad naudojama duomenų 

saugumo ir apsaugos tvarka atitiktų galiojančius teisės aktus; 

6. Pildyti saugumo internete incidentų ir problemų žurnalą, įvardijant jų sprendimo 

veiksmus;   

7. Mokyklos vadovybei pranešti apie su saugumu internete susijusias problemas; 



8. Esant poreikiui bendradarbiauti su vietinėmis ir nacionalinėmis institucijomis; 

9. Bendradarbiauti su mokyklos administracija reguliariai (bent kartą per metus) 

peržiūrint bei atnaujinant saugaus interneto taisykles; 

Bendruomenės atsakomybė 

Mokyklos direktoriaus atsakomybė: 

 1. Užtikrinti, kad saugumą internete visa bendruomenė vertintų vieningai bei aktyviai 

kurtų bendrą saugaus interneto kultūrą; 

 2. Užtikrinti, kad būtų įdiegta ir nuolat atnaujinama su saugumu internete susijusi 

tvarka ir procedūros, įskaitant atsakingo elgesio taisykles, apibrėžiančias tinkamą elgesį bei 

technologijų naudojimą; 

3. Užtikrinti, kad būtų naudojamos tinkamos filtravimo sistemos, saugančios vaikus 

nuo netinkamo turinio, atitinkančios mokyklos bendruomenės poreikius ir užtikrinančios vaikų 

prieigą prie reikiamos mokymosi medžiagos; 

 4. Užtikrinti, kad saugumas internete būtų įtrauktas į mokymo programas, tokiu būdu 

ugdant visų klasių mokinių supratimą apie saugumą internete, susijusias grėsmes bei saugų elgesį; 

 5. Žinoti apie visus su saugumu internete susijusius incidentus bei esant poreikiui 

įtraukti išorines pagalbą teikiančias šalis; 

 6. Gauti ir reguliariai peržiūrėti su saugumu internete susijusių incidentų informaciją 

bei ją naudoti būsimosioms taisyklėms rengti; 

 7. Užtikrinti priemones, kuriomis švietimo įstaigos bendruomenė galėtų pranešti apie 

saugumo internete problemas ir kreiptis vidinės, vietinės ir nacionalinės pagalbos; 

 8. Užtikrinti tinkamą grėsmių, susijusių su technologijų naudojimo saugumu 

įvertinimą, užtikrinti saugų ir atsakingą įrenginių naudojimą; 

 9. Užtikrinti, kad būtų paskirtas konkretus asmuo, atsakingas už saugumo internete 

klausimus; 

 10. Tikrinti ir vertinti esamą saugumo internete užtikrinimo tvarką, taip nustatant 

stipriąsias bei tobulintinas vietas. 

Mokyklos darbuotojų atsakomybė: 

1. Dalyvauti kuriant saugumo internete taisykles; 

2. Žinoti įvairias saugumo internete problemas bei jų įtaką ugdytiniams; 

3. Taikyti naudojimosi naujausiomis technologijomis gerąją patirtį; 

4. Švietimo apie saugumą internete klausimus įtraukti į įvairias mokymo programas; 

5. Nustačius taisyklių nesilaikančius asmenis, imtis atitinkamų mokyklos procedūrose 

nustatytų veiksmų; 

6. Suprasti, kada ir kaip galima viešinti saugumo internete problemas; 

7. Sugebėti pasinaudoti atitinkama pagalba sprendžiant saugumo internete klausimus 

(viduje ir išorėje); 

8. Technologijomis naudotis profesionaliai ir atsakingai tiek darbe, tiek už jo ribų; 

9. Pabrėžti teigiamas mokymosi galimybes; 

10. Siekti asmeninio tobulėjimo šioje srityje. 

Techninę įrangą prižiūrinčio darbuotojo pareigos: 

1. Užtikrinti techninės infrastruktūros saugumą atsižvelgiant į saugaus interneto 

reikalavimus, bet siekiant neapriboti mokymosi galimybių; 

2. Būti atsakingam už sistemų ir duomenų apsaugą, bendradarbiaujant su mokyklos 

vadovybe; 

3. Užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos prieigos kontrolės ir kodavimo priemonės, 

skirtos apsaugoti asmeninę ir neviešą mokyklos įrenginiuose laikomą informaciją; 

4. Užtikrinti, kad būtų taikoma ir reguliariai atnaujinama informacijos filtravimo 

tvarka.  

5. Užtikrinti, kad nuolat būtų stebimas švietimo įstaigos tinklo naudojimas 

6. Mokyklos vadovybei pranešti apie bet kokius pastebėtus pažeidimus ir nerimą 

keliančius dalykus, bei kartu taikyti tinkamas pažeidimų fiksavimo ir prevencines priemones; 

7. Išmanyti teisės aktus, susijusius su techninės infrastruktūros apsauga ir saugumu; 



8. Apie bet kokius pastebėtus pažeidimus pranešti atitinkamai vietinei institucijai (ar 

nacionalinėms įstaigoms), atsižvelgiant į pažeidimų tipą; 

9. Teikti techninę pagalbą ir informaciją mokyklos vadovams, ypač rengiant ir 

įgyvendinant atitinkamas saugaus interneto taisykles bei procedūras; 

10. Užtikrinti, kad mokyklos infrastruktūra būtų apsaugota nuo netinkamo naudojimo; 

11. Užtikrinti, kad visuose mokyklos įrenginiuose (įskaitant nešiojamus) būtų įdiegta 

tinkama antivirusinė programinė įranga bei sistemų naujinimai; 

12. Užtikrinti, kad būtų naudojami pakankamai stiprūs slaptažodžiai. 

Mokinių atsakomybė: 

1. Dalyvauti kuriant saugumo internete taisykles; 

2. Žinoti ir laikytis mokyklos patvirtintų atsakingo elgesio taisyklių; 

3. Gerbti kitų jausmus ir teises tiek internete, tiek realiame gyvenime; 

4.  Iškilus sunkumams kreiptis pagalbos į patikimą suaugusįjį, o taip pat padėti 

kitiems, kuriems kyla su saugumu internete susijusių problemų. 

Atsižvelgiant į mokinių amžių, gebėjimus ir silpnąsias vietas: 

5. Būti atsakingais už savo ir kitų saugumą internete; 

6. Skatinti ir padėti mokytis naudotis naujausiomis technologijomis, atsižvelgiant į jų 

galimybes ir grėsmes; 

7. Įvertinti bet kokių technologijų naudojimo grėsmes bei elgtis saugiai ir atsakingai, 

mažinant šių grėsmių įtaką. 

Tėvų ir globėjų atsakomybė: 

1. Susipažinti su mokyklos patvirtintomis atsakingo elgesio taisyklėmis, paskatinti 

savo vaikus jų laikytis bei patiems jų laikytis; 

2. Su savo vaikais aptarti saugumo internete klausimus , vaikus skatinti namuose 

internete elgtis saugiai; 

3. Rodyti saugaus ir tinkamo technologijų bei socialinės žiniasklaidos naudojimo 

pavyzdį; 

4. Atpažinti požymius, rodančius, kad vaikui galėjo kilti grėsmių internete; 

5. Kreiptis pagalbos į mokyklą, jeigu vaikas patyrė problemų internete; 

6. Įsitraukti kuriant mokyklos saugumo internete taisykles; 

7. Patiems nuolat mokytis naujausių technologijų galimybių bei grėsmių. 

  Komunikacija internete ir saugesnis technologijų naudojimas: 

1. Švietimo įstaigos interneto svetainės priežiūra: 

 Interneto svetainėje bus nurodyti šie kontaktiniai duomenys: švietimo įstaigos adresas, 

e. pašto adresas ir telefono numeris. Asmeninė informacija apie darbuotojus ar mokinius 

neskelbiama. 

 Atsakomybę už internete skelbiamą mokyklos turinį prisiims mokyklos vadovas. Jis 

užtikrins informacijos tikslumą ir tinkamumą. 

 Interneto svetainė atitiks mokykloje nustatytus informacijos skelbimo reikalavimus, 

įskaitant reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisių, privatumo politikos ir autorių teisių. 

 Mokyklos interneto svetainės administratoriaus paskyra bus tinkamai apsaugota 

stipriu slaptažodžiu. 

 Mokykla savo interneto svetainėje bendruomenės nariams skelbs informaciją apie 

saugumą internete. 

2. Nuotraukų ir vaizdo įrašų skelbimas internete: 

 Klasių auklėtojai kartą per metus supažindins tėvus ir gaus jų sutikimą apie  mokyklos 

renginių nuotraukų ir vaizdo įrašų skelbimą internete. 

3. Tinkamas ir saugus interneto bei susijusių įrenginių naudojimas klasėje: 

 Internetas yra svarbi švietimo proceso dalis ir visi mokiniai, atsižvelgiant į jų amžių ir 

gebėjimus, bus mokomi saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir tinkamai reaguoti į 

kylančias problemas. Visa tai bus mokymo programos dalis.  

 Mokyklos interneto prieiga bus skirta tobulinti ir plėsti švietimo būdus. 



 Visi mokyklos bendruomenės nariai žino, kad interneto filtravimas nėra pakankama 

priemonė mokiniams apsaugoti nuo interneto grėsmių, todėl mokinių priežiūra ir švietimas apie 

saugų ir atsakingą elgesį internete yra būtinas. 

 Pradinių klasių  mokiniai naršys su priežiūra. Mokiniai naudos jų amžiui amžių 

tinkamas paieškos sistemas ir interneto išteklius, o jų veiklą, esant poreikiui, prižiūrės mokytojas. 

Vaikams bus pasiūlyta konkreti medžiaga ir ištekliai, padedantys gerinti mokymosi rezultatus, 

atsižvelgiant į mokinių amžių ir gebėjimus. 

 Paauglių naudojimasis technologijomis bus prižiūrimas, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir 

supratimą. 

 Visi mokyklai priklausantys įrenginiai bus naudojami laikantis tinkamų saugumo 

priemonių.  

 Mokytojai visada iš anksto, prieš naudojant klasėse ar rekomenduojant naudoti 

namuose įvertins interneto svetaines, priemones ir programėles. 

 Mokiniai bus mokomi veiksmingai ieškoti informacijos internete, ugdomi įgūdžiai 

rasti, gauti ir įvertinti pateiktą informaciją. 

 Mokykla užtikrins, kad internete surastą medžiagą darbuotojai ir mokiniai naudos 

laikydamiesi autorių teisių reikalavimų bei nurodydami informacijos šaltinį.  

 Mokiniai bus mokomi kritiškai vertinti medžiagą internete, įvertinti informacijos 

patikimumą. 

 Mokykla internetą naudos tam, kad mokiniai ir darbuotojai galėtų bendrauti ir 

bendradarbiauti saugioje bei apsaugotoje aplinkoje. 

Socialinės žiniasklaidos naudojimas: 

1. Bendroji socialinės žiniasklaidos naudojimo tvarka; 

 Iš visų mokyklos bendruomenės narių tikimasi, kad jie saugiai ir atsakingai naudos 

socialinę žiniasklaidą, siekdami apsaugoti tiek švietimo įstaigą, tiek visą jos bendruomenę internete 

ir už jo ribų. Socialinės žiniasklaidos pavyzdžiai: asmeniniai tinklaraščiai, viki svetainės, socialiniai 

tinklai, forumai, internetiniai žaidimai, programėlės, vaizdo įrašų ir nuotraukų dalijimosi svetainės, 

pokalbių svetainės, tiesioginių žinučių siuntimo programos ir kt. 

 Visi mokyklos bendruomenės nariai skatinami socialinės žiniasklaidos priemonėmis 

naudotis teigiamai, saugiai ir atsakingai. 

 Informacija apie saugų ir atsakingą socialinės žiniasklaidos naudojimą visiems 

mokyklos bendruomenės nariams bus suteikiama aiškiai ir reguliariai. 

 Mokyklos bendruomenės nariams rekomenduojama neskelbti asmeninės informacijos, 

nuotraukų ar žinučių socialinės žiniasklaidos svetainėse, ypač tokių, kurios galėtų būti laikomos 

grasinančiomis, įžeidžiančiomis ar šmeižiančiomis kitus. 

 Mokykla prižiūrės mokinių ir darbuotojų prieigą prie socialinės žiniasklaidos ir 

socialinių tinklų, kai jais naudojamasi mokykloje bei naudojant mokyklos įrenginius ir internetą .

 Socialinių tinklų naudojimas pamokų metu asmeniniais tikslais nėra leidžiamas.  *

 Apie susirūpinimą keliančius mokyklos bendruomenės nario veiksmus socialinės 

žiniasklaidos puslapiuose reikia pranešti mokyklos vadovams.  

 Pažeidus švietimo įstaigos elektroninės erdvės naudojimo taisykles galimi teisiniai 

veiksmai, drausminės nuobaudos.  

3. Oficialusis socialinės žiniasklaidos naudojimas: 

Mokyklos oficialūs socialinės žiniasklaidos kanalai yra:  

https://www.facebook.com/Kupi%C5%A1kio-r-Alizavos-pagrindin%C4%97-mokykla-

1653187338267759/ ir mokyklos laikraštuko internetinė svetainė 

http://sratinukas.wixsite.com/sratinukas1 

 Socialinės žiniasklaidos priemonės mokykloje bus naudojamos tik turint aiškų 

šviečiamąjį arba bendravimo su bendruomenės nariais tikslą, siekiant konkrečių rezultatų, pvz., 

paskatinti labiau įsitraukti tėvus. 

 Oficialūs švietimo įstaigos socialinės žiniasklaidos kanalai sukurti kaip atskira ir 

speciali socialinės žiniasklaidos svetainė arba paskyra, naudojama švietimo ar bendravimo tikslais. 

https://www.facebook.com/Kupi%C5%A1kio-r-Alizavos-pagrindin%C4%97-mokykla-1653187338267759/
https://www.facebook.com/Kupi%C5%A1kio-r-Alizavos-pagrindin%C4%97-mokykla-1653187338267759/
http://sratinukas.wixsite.com/sratinukas1


 Oficialius socialinės žiniasklaidos kanalus administruojantys darbuotojai pasirašys 

atsakingo elgesio taisykles, taip patvirtindami, jog žino, kaip užtikrinti socialinės žiniasklaidos 

paskyrų saugumą, vietinių ir nacionalinių rekomendacijų bei teisės aktų laikymąsi. 

 Bendravimas oficialiose socialinės žiniasklaidos svetainėse bus aiškus, skaidrus ir 

atviras patikrinimui. 

 Visi įrašai oficialiose socialinės žiniasklaidos svetainėse atitiks teisinius reikalavimus, 

įskaitant duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus ar panašius reikalavimus, skirtus apsaugoti 

asmeninę informaciją, konfidencialumą, autorių teises ir kt.  

 Oficiali socialinė žiniasklaida bus naudojama vadovaujantis galiojančiomis 

taisyklėmis, įskaitant kovos su patyčiomis ir vaikų apsaugos tvarkas. 

 Mokinių atvaizdai (nuotraukos ir vaizdo įrašai) oficialiuose socialinės žiniasklaidos 

kanaluose bus skelbiami vadovaujantis mokyklos priimta tvarka. 

 Oficialios socialinės žiniasklaidos svetainės tinkamai apsaugotos ( slaptažodžiu) ir 

susieti su mokyklos interneto svetaine. 

4. Asmeninės darbuotojų socialinės žiniasklaidos naudojimas: 

 Informacija ir turiniu, kuriuo darbuotojai disponuoja dėl savo darbo pobūdžio, 

įskaitant nuotraukas ir asmeninę informaciją apie mokinius bei jų šeimos narius, kolegas ir kt. nebus 

dalinamasi asmeniniuose socialinės žiniasklaidos puslapiuose. 

 Visiems darbuotojams primygtinai rekomenduojama naudojant socialinės 

žiniasklaidos priemones saugoti save ir savo privatumą. Baigus darbą atsijungti, saugoti ir 

neatskleisti prisijungimo slaptažodžių 

 Darbuotojai skatinami valdyti ir kontroliuoti turinį, kuriuo jie dalijasi internete. 

Personalas apie tai bus informuojamas mokymų metu.  

5.  Darbuotojų naudojimasis oficialia socialine žiniasklaida: 

 Darbuotojai, internetinėje veikloje dalyvaujantys kaip švietimo įstaigos atstovai, turi 

visada išlikti profesionalūs ir nepamiršti, kad jie yra savo švietimo įstaigos ambasadoriai.  

 Mokyklos vardu pranešimus socialinėje žiniasklaidoje skelbiantys darbuotojai elgsis 

atsakingai, patikimai, skaidriai ir sąžiningai bei visada įvertins, kaip skelbiama informacija gali būti 

suprasta. 

 Mokyklos vardu pranešimus socialinėje žiniasklaidoje skelbiantys darbuotojai yra 

laikomi atsakingais ir jiems draudžiama atskleisti informaciją, įsipareigoti ar veikti mokyklos vardu 

neturint tam specialaus įgaliojimo. 

6. Mokinių naudojimasis socialine žiniasklaida: 

 Vaikai ir jų tėvai bus informuoti apie saugaus ir atsakingo naudojimosi socialine 

žiniasklaida principus.  

 Mokiniai bus šviečiami apie informacijos skelbimą socialinės žiniasklaidos 

priemonėse, tuo tikslu naudojant mokinių amžių atitinkančias svetaines, įvertinus jų riziką ir 

tinkamumą naudoti švietimo tikslais. 

 Mokiniai bus mokomi įvertinti grėsmes, susijusias su asmeninės informacijos 

skelbimu socialinėje žiniasklaidoje bei paslaugų, nustatančių jų buvimo vietą, naudojimu. 

Asmeninės informacijos pavyzdžiai: vardas bei pavardė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas, 

draugų ar šeimos narių vardai bei pavardės. 

 Mokiniams bus patariama nesusitikti su internetiniais draugais be tėvų (globėjų) ar 

kitų atsakingų suaugusiųjų leidimo ir dalyvavimo. 

 Mokiniams bus rekomenduojama socialine žiniasklaida naudotis saugiai, naudoti 

stiprius slaptažodžius, nesuteikti prieigos nepažįstamiems asmenims, užblokuoti nepageidaujamus 

asmenis ir apie juos pranešti. 

 Mokiniams bus patariama socialinės žiniasklaidos svetainėse patvirtinti ir kviesti 

prisijungti tik realybėje žinomus draugus bei savo paskyras nustatyti privačiomis, o ne viešomis. 

 Visos problemos, susijusios su mokinių socialinių tinklų, socialinės žiniasklaidos ir 

asmeninių puslapių naudojimu tiek namuose, tiek mokykloje bus sprendžiamos pagal galiojančias 

mokyklos nuostatas, įskaitant kovos su patyčiomis ir netinkamu elgesiu taisykles. 



 Visi incidentai, susiję su mokinių socialinių tinklų, socialinės žiniasklaidos ir 

asmeninių puslapių naudojimu tiek namuose, tiek mokykloje bus sprendžiami kartu su tėvais bei 

globėjais. 

  Asmeninių įrenginių ir išmaniųjų telefonų naudojimas: 

1.  Asmeninių įrenginių ir išmaniųjų telefonų naudojimo prielaidos: 

 Mokykla pripažįsta, kad asmeninis bendravimas naudojant išmaniąsias technologijas 

yra įprasta kasdienio mokinių, darbuotojų ir tėvų bei globėjų gyvenimo dalis, tačiau reikalauja, kad 

šios technologijos švietimo įstaigoje būtų naudojamos saugiai ir tinkamai. 

2. Asmeninių įrenginių ir išmaniųjų telefonų naudojimo siekiai: 

 Už atsinešamus asmeninius visų tipų elektroninius įrenginius visuomet yra atsakingas 

jų savininkas. Mokykla neprisiima jokios atsakomybės už šių įrenginių praradimą, vagystę ar 

gedimus. Mokykla taip pat neprisiima atsakomybės už jokius šių įrenginių sukeltus šalutinius 

poveikius sveikatai. 

 Išmaniuosius telefonus ir asmeninius įrenginius draudžiama naudoti persirengimo 

kambariuose, tualetuose  ir sporto salėje. 

 Įžeidžiančių ar netinkamų pranešimų bei turinio siuntimas išmaniaisiais telefonais 

arba asmeniniais įrenginiais mokyklos bendruomenės nariams yra draudžiamas ir už tokį pažeidimą 

bus baudžiama vadovaujantis drausmės (elgesio) taisyklėmis. 

 Visiems mokyklos bendruomenės nariams patariama užtikrinti, kad jų išmaniuosiuose 

telefonuose ir asmeniniuose įrenginiuose nebūtų tokio turinio, kuris galėtų būti laikomas 

įžeidžiančiu, žeminančius arba kitaip prieštarautų mokyklos taisyklėms. 

3. Mokinių naudojimasis asmeniniais įrenginiais ir išmaniaisiais telefonais: 

 Mokiniai mokomi, kaip saugiai ir tinkamai naudoti asmeninius įrenginius ir 

išmaniuosius telefonus. 

 Mokinių išmanieji telefonai ir asmeniniai įrenginiai laikomi saugioje vietoje, išjungti 

ir nenaudojami pamokų metu. 

 Mokiniai negali naudotis telefonais arba asmeniniais įrenginiais pamokų ir formalių 

mokyklos užsiėmimų metu, nebent tai leidžiama pamokos mokytojo. 

 Mokiniu prireikus susisiekti su savo tėvais ar globėjais, jam leidžiama naudotis 

mokyklos telefonu. 

 Mokiniai savo telefono numerius turėtų atskleisti tik patikimiems draugams ir šeimos 

nariams. 

 Mokiniai bus mokomi saugiai ir tinkamai naudotis išmaniaisiais telefonais ir 

asmeniniais įrenginiais, informuojami apie apribojimus ir atsakomybę. 

 Telefonų ir asmeninių įrenginių negalima neštis į egzaminus. Nustačius, kad mokinys 

egzamino metu turi išmanųjį telefoną arba asmeninį įrenginį, apie tai bus pranešta atsakingiems 

asmenims. Tai gali nulemti mokinio nušalinimą nuo konkretaus egzamino arba visų egzaminų. 

 Jei mokinys pažeidžia šias taisykles, telefonas arba įrenginys yra atimamas ir laikomas 

saugioje vietoje mokyklos administracijoje. Išmanieji telefonai ir įrenginiai grąžinami tėvams ar 

globėjams vadovaujantis mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis. 

 Mokyklos darbuotojai gali laikinai paimti mokinio asmeninį telefoną arba įrenginį, jei 

pastebi, kad jis naudojamas pažeidžiant mokyklos elgesio ar kovos su patyčiomis taisykles, gali būti 

susijęs su jaunimo seksualiniu elgesiu (pavyzdžiui, seksualinio pobūdžio žinučių siuntimas). 

Mokiniui arba vienam iš tėvų ar globėjų davus sutikimą, telefonas gali būti patikrintas mokyklos 

darbuotojų ir, priklausomai nuo aptikto turinio, šis turinys gali būti pašalintas arba gali būti 

paprašyta jį pašalinti.  

 Jei įtariama, kad medžiaga mokinio asmeniniame įrenginyje arba išmaniajame 

telefone gali būti nelegali arba susijusi su nusikaltimu, tuomet įrenginys perduodamas policijai 

tolimesniam tyrimui atlikti. 

4. Darbuotojų naudojimasis asmeniniais įrenginiais ir išmaniaisiais telefonais: 

 Pamokų metu darbuotojų asmeniniai mobilieji telefonai ir įrenginiai turi būti išjungti 

arba veikti begarsiu režimu. 

 „Bluetooth“ ar panašaus tipo ryšiai pamokų metu turėtų neveikti arba būti išjungti. 



Taisyklių nuostatos: 

Internete patiriamų grėsmių valdymas: 

 Mokykla supranta, kad internetas yra nuolatos besikeičianti aplinka su naujomis 

programomis, priemonėmis, įrenginiais, svetainėmis ir sparčiai atsinaujinančiu turiniu.  

 Naujos technologijos pagal poreikį ir galimybes bus naudojamos mokymo tikslais; 

prieš jų naudojimą mokymo procese bus atliekamas ir galimų grėsmių įvertinimas. 

 Mokykla užtikrina, kad būtų taikomos atitinkamos filtravimo sistemos, siekiant 

išvengti darbuotojų ir mokinių prieigos prie netinkamos informacijos arba neteisėto turinio.  

 Mokykla imasi visų pagrįstų priemonių siekdama užtikrinti, kad naudotojai pasiektų 

tik tinkamą medžiagą internete. Tačiau dėl interneto veikimo principų ne visuomet įmanoma 

garantuoti, kad netinkama medžiaga nebus pasiekta naudojant mokyklos kompiuterį ar kitą įrenginį. 

Bendruomenės įtraukimas: 

1. Vaikų ir jaunuolių įtraukimas ir ugdymas: 

 Saugaus interneto (saugios e. erdvės) mokymo programa sudaroma ir įgyvendinama 

visoje mokykloje, siekiant mokiniams atskleisti saugaus ir atsakingo elgesio internete naudojimo 

svarbą. 

 Saugaus ir atsakingo elgesio švietimas apims ne vien tik interneto prieigą. 

 Mokiniai bus įtraukiami rengiant mokyklos saugaus interneto taisykles ir tvarkas, 

mokymo programas. 

 Mokiniams bus padedama perskaityti ir suvokti atsakingo elgesio taisykles, 

atsižvelgiant į jų amžių ir gebėjimus. 

 Saugaus interneto (saugios e. erdvės) temos bus įtrauktos į asmeninio socialinio ir 

sveikatos švietimo, lytinio ir santykių švietimo, pilietybės, informacinių technologijų mokymo 

programas, skatins saugų elgesį internete tiek mokykloje, tiek namuose. 

 Atsakingo elgesio patarimai paskelbti patalpose su interneto prieiga.  

Saugus ir atsakingas interneto bei technologijų naudojimas bus įtrauktas visame 

mokymo plane ir visose susijusiose srityse. 

2.  Pažeidžiamoms grupėms priklausančių vaikų ir jaunuolių įtraukimas ir 

ugdymas 

 Mokyklos bendruomenės nariai supranta, kad kai kurie vaikai gali būti labiau 

pažeidžiami internete dėl daugybės veiksnių. 

3. Tėvų ir globėjų įtraukimas ir ugdymas  

 Mokykla pripažįsta, kad tėvai ir globėjai atlieka esminį vaidmenį padedant vaikams 

tapti saugiais ir atsakingais interneto ir skaitmeninių technologijų naudotojais. 

 Tėvų dėmesys į saugaus interneto (saugios e. erdvės) taisykles ir lūkesčius mokykloje 

bus atkreipiamas naujienlaiškiuose TAMO dienyne. 

 Bus skatinamas mokyklos ir tėvų partnerystės požiūris į interneto saugumą namuose ir 

mokykloje. Tėvams organizuojami susitikimai pateikiant saugaus elgesio internete namuose 

pasiūlymų ir patarimų. 

 Tėvų bus prašoma perskaityti mokyklos saugaus interneto taisykles pasirašant sutartį 

su mokykla. 

 Informacija ir pagalba tėvams, kaip saugiai naudotis internetu, bus suteikiama įvairiais 

būdais. 

Reagavimas į incidentus internete ir apsaugos nuostatos: 

 Visi mokyklos bendruomenės nariai bus informuojami apie įvairiais grėsmes 

internete, įskaitant seksualinio pobūdžio žinutes (sekstingą), elektronines patyčias ir pan.  

 Visi mokyklos bendruomenės nariai bus informuoti apie procedūras, skirtas pranešti 

pastebėtus saugumo internete (saugios e. erdvės) incidentus, pavyzdžiui, filtravimo pažeidimus, 

siunčiamas seksualinio pobūdžio žinutes, elektronines patyčias, neteisėtą turinį ir pan.  

 Už saugią elektroninę mokyklos erdvę atsakingas asmuo bus informuojamas apie bet 

kokius saugumo internete (saugios e. erdvės) incidentus ir juos registruos. 

 Pranešimai apie elektronines patyčias sprendžiami vadovaujantis mokyklos kovos su 

patyčiomis taisyklėmis ir procedūromis. 



 Visiems mokyklos bendruomenės nariams bus primenama apie saugų ir tinkamą 

elgesį internete, kaip svarbu internetu neskelbti turinio, komentarų, nuotraukų ar vaizdo įrašų, kurie 

galėtų pakenkti, įskaudinti ar įžeisti kitus mokyklos bendruomenės narius. 

 Mokykla saugumo internete (saugios e. erdvės) incidentus spręs vadovaudamasi 

mokyklos elgesio taisyklėmis, kai tai aktualu. 

 Esant poreikiui, mokykla informuos tėvus bei globėjus apie bet kokius nerimą 

keliančius incidentus. 

 Sprendžiant problemas tėvai ir mokiniai bendradarbiaus su mokykla. 
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