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SAUGIOS VIRTUALIOS ERDVĖS IR ASMENS PRIVATUMO 

UŽTIKRINIMO VYKDANT NUOTOLINĮ MOKYMĄ  

TAISYKLĖS 

 Vieta, kurioje vyksta pamokos (nesvarbu gyvai ar nuotoliniu būdu) yra vieša vieta.  

Mokinių pareigos 

 Karantino metu mokinys privalo punktualiai ir reguliariai dalyvauti nuotolinio 

mokymo pamokose (išskyrus dėl ligos, ar kitų svarbių priežasčių); 

 Tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai, laiku atlikti skirtas užduotis; 

 Online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiška, gerbti pedagogus, bendramokslius 

ir kitus narius ir nepažeisti jų teisių; 

 Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises; 

 Prasidedant pamokai  privaloma nutildyti mobiliojo telefono skambučio garsą, kitų 

įrenginių garsus,  kad netrukdytų pamokai; 

 Netoleruoti elektroninių patyčių. Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo; 

 Apie netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per 

epolicija.lt.  

Tėvų pareigos 

 Domėtis ugdymosi procesu, pakontroliuoti jo eigą. 

Mokytojo pareigos 

 Šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės 

pamokos. Netinkamai besielgiantiems mokiniams - užduotis skirti savarankiškai. 

 Netoleruoti elektroninių patyčių. Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo. 

 

Mokiniams draudžiama 

 
 Perduoti savo prisijungimo duomenis ar persiųsti online pamokų nuorodas pašaliniams 

asmenims, bei dalyvauti pamokoje pašaliniams asmenims; 

 Keiktis, psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų mokyklos bendruomenės 

narių. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas; 

 Filmuoti ir fotografuoti asmenis ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo; 

 Vartoti energetinius gėrimus,  psichoaktyvias medžiagas (tabaką, alkoholį, narkotikus 

ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų,  prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis; 

 Vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai 

elgtis. 

 Pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo. 



 

 Atsakomybė 
 Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių 

duomenų perėmimas ir panaudojimas-užtraukia baudžiamąją atsakomybę; 

 Fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti 

nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. (LR civilinis kodeksas 

2.22 str.); 

 Už tyčinį trukdymą, įžeidinėjimą, pašalinių asmenų prisijungimą, netinkamo turinio 

skleidimą, keiksmažodžius online pamokose, gali būti skirta bauda iki 240 eur. (LR 

ANK 481 str.).  

 

Taisyklės skelbiamos mokyklos internetiniame tinklapyje it TAMO dienyne 
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Rokiškio rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio 2020-04-02 

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 19-2 ) 

 

 

 

 

 

 

 


