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ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA 

IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ IR INTERNETO NAUDOJIMO TVARKA 

I. TIKSLAS 

1. Keičiantis mokymosi proceso organizavimui gimnazijoje atsirado būtinybė sukurti virtualią 

mokymuisi saugią aplinką ir  užtikrinti mokinių saugumą, formuojant atsakingą ir etišką skaitmeninio 

gyvenimo kultūrą ir gebėjimą susikuriant gerovę, susijusią su interneto technologijų naudojimu.  

2. Šiam tikslui Alytaus Putinų gimnazijoje parengti dokumentai: 

2.1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriuoju būdu tvarkos aprašas, patvirtintas 

Alytaus Putinų gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 21d. įsakymu Nr. V-64. 

2.2. Priimtino naudojimo politiką (PNP) reglamentuojantis dokumentas su pateikiamomis 

taisyklėmis, kurių privalo laikytis skaitmeninių išteklių (kompiuterinio tinklo, tinklalapio arba 

didesnės kompiuterinės sistemos) naudotojai arba klientai. Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo 

tvarkoje (toliau tvarka) aiškiai nurodoma, ką naudotojui leidžiama ir ko neleidžiama daryti su tokiais 

ištekliais gimnazijoje. 

3. Tvarka parengta naudojant šiuos šaltinius ar dokumentus: https://litnet.lt/lt/tnt; Lietuvos 

Respublikos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, 2002 

m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067; Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės. Mokykloms ir 

šeimoms 2020 Skaitmeninės etikos centras, www.e-etika.lt // Paramos vaikams centras, www.pvc.lt, 

Vilnius https://bit.ly/2EYGjY5 

II. IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ IR INTERNETO NAUDOJIMAS GIMNAZIJOJE: 

4. Gimnazijoje veikia Wi-fi bevielis ryšys, kuris, naudojant slaptažodžius, prieinamas kiekvienam 

mokiniui ir skirtas ugdymo tikslams.  

5. Kompiuteriai ir planšetės informacinių technologijų, kitų mokomųjų dalykų kabinetuose, skirti 

ugdymui(si). Asmuo, dirbdamas su kompiuteriu, turi laikytis gimnazijos vidaus tvarkos ir 

priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos taisyklių. 

6. Draudžiama savarankiškai įdiegti ar kopijuoti naujas programas, peržiūrėti ar atlikti kokius nors 

veiksmus svetimuose kataloguose, naudotis internete pornografiniais puslapiais, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, plačiau https://lm.lt/taisykles 

7. Pamokos metu, išjungus garsą ir vibraciją, išmanieji telefonai laikomi kuprinėje. Mokytojui leidus, 

ugdymui naudojami pagal poreikį.  

8. Susisiekti su mokiniu telefonu galima pertraukų metu. Esant ekstremaliai situacijai tėvai (globėjai) 

susisiekia su klasės auklėtoju ar kitu mokyklos darbuotoju.  

9. Gimnazijos tinkle draudžiama naudotis nesaugiais, virusuotais įrenginiais. 

10. Asmeninius įrenginius reikia įkrauti namuose, o gimnazijoje jie turi būti maitinami iš 

akumuliatoriaus.  

11. Kiekvienas moksleivis yra atsakingas už savo prietaisą ir turėtų jį naudoti atsakingai ir tinkamai. 

Gimnazijos administracija neatsako už pavogtus, pamestus ar sugadintus įrenginius, įskaitant 

prarastus ar sugadintus tų įrenginių duomenis.  

III. NAUDODAMIESI MOKYKLOS WI-FI AR IŠMANIAISIAIS ĮRENGINIAIS 

MOKSLEIVIAI ĮSIPAREIGOJA 

12. Išmaniuosius įrenginius ir elektroniniu paštu gimnazijoje naudoti tik mokymosi tikslais; 

rekomenduojamas Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys, https://duomenys.ugdome.lt/?/ 

mp/newsmp 
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13. Nuolat tobulinti savo skaitmeninę kompetenciją, susietą su gimnazijoje numatytais skaitmeniniais 

ištekliais ir mokomosiomis programomis bei Microsoft Teams mokymosi aplinka.  

14. Laikytis draudimo kurti fotografinę, vaizdo ir garso medžiagą mokyklos teritorijoje. Daryti 

gimnazijos švenčių garso ir vaizdo įrašus leidžiama tik įgaliotiems asmenims (mokyklos 

darbuotojams arba kitiems įgaliotiems asmenims). 

15. Atsitiktinai susidūrus su žalingu ar neteisėtu turiniu pranešti apie tai klasės auklėtojui, kuratoriui, 

IT mokytojui arba tinklo administratoriui. 

16. Pagarbiai elgsis su kitais interneto vartotojais.  

IV. GIMNAZIJOJE KAIP DRAUSMĖS PAŽEIDIMAS TRAKTUOJAMAS TOKS 

MOKINIO ELGESYS: 

17. Be mokytojų leidimo įrašinėjamas vaizdas, vaizdo fotografija įskaitant koncertus, spektaklius ir 

kitus mokyklos renginius. 

18. Pranešimų siuntimas / skelbimas jei jie gali būti klaidinantys ar įžeidžiantys; galioja tos pačios 

gairės, kurios būtų taikomos bendraujant akis į akį. 

19. Netoleruojamas bet kokios rūšies fotografinės ar filmuotos medžiagos naudojimas tyčiojimuisi 

iš kitų asmenų; nepadori diskriminuojanti ar rasistinė leksika, priekabiavimas, įžeidinėjimas.   

20. Bet kokios medžiagos (pvz., komentarų, vaizdų, animacijos), kuri, pagrįstai gimnazijos nuomone, 

laikoma įžeidžiančia ir (arba) skirta tyčiotis, priekabiauti ar įbauginti kitus, paskelbimas tokiose 

svetainėse kaip „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „SnapChat“ ir kt. yra rimtas 

drausmės pažeidimas. Šiuo atveju neatsižvelgiama, ar tam naudojamas įrenginys yra gimnazijoje ar 

kitur, įskaitant mokinio namus. 

V. NAUDOJIMAS ŠEIMOSE – PATARIMAI TĖVAMS IR GLOBĖJAMS, KOKIAS 

TAISYKLES DIEGTI NAMUOSE 

21. Užmegzti pasitikėjimo ryšį ir aptarti taisykles su mokiniu. 

22. Aptarti geriausius telefono turinio apsaugos būdus, svarbą, saugotiną informaciją ir priežastis, 

kodėl būtina ją saugoti. 

23. Pabrėžti, kad per didelis dalijimasis informacija socialiniuose tinkluose gali lemti tapatybės 

vagystę, privatumo problemas ar patyčias. 

24. Įsitikinti, kad vaikas žino, kaip saugiai naršyti, siųstis informaciją ar atpažinti tinkamą ir 

netinkamą turinį. 

25. Paaiškinti, kaip apie netinkamus, užgaulius įrašus ar komentarus galima pranešti bet kurioje 

socialinių tinklų platformoje (funkcija „Report“). 

26. Naudokite saugius slaptažodžius. 

27. Rūpinkitės paties telefono saugumu. 

28. Paskirkite jam specialią vietą namuose, pvz., telefono kišenę. 

29. Laikykite telefoną užrakintą. 

VI. GIMNAZIJOS VEIKSMAI, KAI IŠMANIAISIAIS ĮRENGINIAIS NAUDOJAMASI 

NETINKAMAI 

30. Pažeidus tvarką gimnazijoje ar jos teritorijoje, mokytojui ir kitiems mokyklos darbuotojams 

suteikiama teisė telefoną paimti, pranešti mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams). Mobilus 

įrenginys grąžinamas tik atvykus tėvams (globėjams, rūpintojams). 

31. Gimnazijos personalas turi pranešti apie netinkamo išmaniųjų įrenginių naudojimo atvejus bei 

juos valdyti vadovaujantis tvarka, kad užkirstų kelią incidentams ateityje bei galėtų suteikti reikiamą 

pagalbą. 

32. Mokytojai reaguoja ir praneša apie bet kokį skaitmeninių prietaisų naudojimo pažeidimą pagal 

gimnazijos tvarkos procedūrą. 

33. Jei moksleivis naudoja išmanųjį telefoną įžeisti ar pasityčioti iš kitų mokinių, siunčia įžeidžiančias 

žinutes, skambina, jam bus taikomi gimnazijos mokinių elgesio taisyklėse numatyti veiksmai. 



34. Moksleiviai, kurie nesivadovauja šia tvarka ir naudojasi išmaniaisiais įrenginiais gimnazijoje, net 

jeigu tai yra draudžiama, turi atiduoti telefoną gimnazijos personalui ir jis bus grąžintas tik baigiantis 

sutartam laikui. 

35. Mokiniai ir tėvai turėtų žinoti, kad gimnazijos IT administratorius gali ieškoti prietaisų, jei 

įtariama, kad jie pažeidė mokinių elgesio kodeksą. Jei įrenginys užrakintas arba apsaugotas 

slaptažodžiu, mokinys gimnazijos IT administratorius prašymu turės jį atrakinti. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

36. Klasės auklėtojai, kuratoriai mokslo metų pradžioje supažindina su gimnazijos tvarka 

pasirašytinai. Esant būtinybei mokiniai pakartotinai  supažindinami su tvarka metų eigoje per 

mokomųjų dalykų pamokas. 

37. Kiekvienas asmuo (svečias) gimnazijos teritorijoje privalo naudotis išmaniaisiais prietaisais 

vadovaudamasis gimnazijos tvarka. 

_______________ 

 


