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ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 

SAUGIOS VIRTUALIOS ERDVĖS IR ASMENS PRIVATUMO UŽTIKRINIMO 

VYKDANT NUOTOLINĮ MOKYMĄ TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Vieta, kurioje vyksta pamokos (nesvarbu gyvai ar nuotoliniu būdu) yra vieša vieta. 
2. Nuotolinė pamoka – tai erdvė, skirta mokymuisi, kurioje privaloma laikytis pamokos 

taisyklių. 
 

II. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

3. Mokinys privalo punktualiai ir reguliariai dalyvauti nuotolinio mokymo pamokose 

(išskyrus dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių).  

4. Jei negali dalyvauti nuotolinėje pamokoje, turi informuoti klasės vadovą ar  dalyko 

mokytoją. 

5. Turi iš anksto tinkamai pasiruošia kiekvienai pamokai, laiku atlikti skirtas užduotis. 

6. Prieš pamoką privalo išjungti mobiliojo telefono skambučius bei kitų įrenginių garsus. 

7. Vaizdo pamokoje privalo elgtis pagarbiai, netrukdyti ir laikytis bendravimo virtualioje 

erdvėje etiketo. 

8. Pastebėję patyčias virtualioje erdvėje, turi pranešti mokytojams, klasės auklėtojui, 

socialiniam pedagogui, administracijai, tėvams arba elektroninėse platformose: ,,Patyčių 

dėžutė“,  www.draugiskasinternetas.lt, epolicija.lt, https://www.nksc.lt, 

https://svarusinternetas.lt.  

9. Turi išsaugti įrodymus, pvz., skriaudėjo žinutę, laišką (geriausia turėti ir elektroninę, ir 

spausdintą įrodymų kopijas).  

10. Nuotolinio mokymosi metu privalo laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių 

teisių apsaugos reikalavimų, negali perduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims. 

 

III. TĖVŲ PAREIGOS 

 

11. Domėtis vaiko ugdymosi procesu, pakontroliuoti jo eigą. 

12.  Padėti vaikams susikurti saugius slaptažodžius. Priminkite, kad savo slaptažodžiais, kaip 

ir mokytojo atsiųstomis prisijungimo nuorodomis ar pan. duomenimis, negalima dalintis 

su kitais asmenimis. 

13. Pasidomėti, ką vaikas veikia nuotolinių pamokų metu. 

14. Pastebėjus patyčias virtualioje erdvėje, pranešti mokytojams, klasės auklėtojui, 

socialiniam pedagogui, administracijai arba elektroninėje platformoje ,,Patyčių dėžutė“,  

www.draugiskasinternetas.lt, epolicija.lt, https://www.nksc.lt, https://svarusinternetas.lt.  

 

IV. MOKYTOJO PAREIGOS 

 

15. Kontroliuoti, kas gali pakliūti į „virtualią klasę“: rinktis tokius nuotolinio mokymo 

įrankius bei platformas, kurie prie „klasės“ leidžia prisijungti tik pakviestiems ir 

autorizuotiems vartotojams.  

16. Jeigu prisijungimas prie nuotolinio mokymo platformos ar įrankio vyksta paspaudus 

nuorodą, įsitikinti, kad tai nesuklastota nuoroda, neatskleisti savo prisijungimo duomenų 

prie nuotolinio mokymo platformos/priemonės pašaliniams asmenims. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
https://www.nksc.lt/
https://svarusinternetas.lt/
https://www.nksc.lt/
https://svarusinternetas.lt/


17. Paaiškinti mokiniams, kad negalima siųsti, perduoti jokių prisijungimo prie „virtualios 

klasės“ nuorodų ar duomenų kitiems asmenims. 

18. Stebėti, ką „virtualioje klasėje“ demonstruoja mokiniai ir, pastebėjus netinkamą elgesį, 

vadovautis algoritmu: reaguoti – fiksuoti (nufotografuoti ekraną ar padaryti vaizdo/garso 

įrašą) – informuoti mokymo įstaigos administraciją ar/bei teisėsaugą.  

19. Netinkamai besielgiančius mokinius pašalinti iš pamokos arba atjungti mokinio 

naudojamo įrenginio garsą bei vaizdą. Apie netinkamą mokinio elgesį informuoti tėvus, 

socialinį pedagogą bei administraciją. 

20. Susidūrus nuotolinėje mokymo platformoje ar įrankiuose su neteisėtu ar žalingu turiniu, 

apie tai pranešti interneto karštąja linija „Švarus internetas“, užpildant pranešimo formą 

internete https://svarusinternetas.lt/pranesk/1 ir nurodant savo kontaktus. 
 

V. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

21. Filmuoti, fotografuoti nuotolinę pamoką be mokytojo sutikimo griežtai draudžiama. 

22. Perduoti savo prisijungimo duomenis ar persiųsti vaizdo pamokų nuorodas bei leisti 

dalyvauti pamokoje pašaliniams asmenims. 

23. Keiktis, psichologiškai smurtauti prieš mokinius ar kitus mokyklos bendruomenės narius. 

Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas. 

24. Filmuoti ir fotografuoti asmenis ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo. 

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

26. Vartoti ar būti apsvaigusiam nuo psichoaktyviųjų medžiagų. 
 

VI. ATSAKOMYBĖ 

 
27. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų 

perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. 

28. Fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę reikalauti nutraukti tokius 

veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. (LR civilinis kodeksas 2.22 str.). 

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

skleidimą, keiksmažodžius nuotolinėse pamokose gali būti skirta bauda iki 240 Eur (LR 

administracinių nusižengimų kodeksas 481 str.).  

 

 

 

Taisyklės skelbiamos mokyklos internetiniame tinklapyje ir elektroniniame dienyne. 

 

 

PRITARTA: 

Rokiškio rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio 2020-04-02 

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 20-2) 

 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokytojų tarybos  

2020 m. balandžio 7 d. posėdžio protokolo Nr.S1-5 nutarimu 

 

 


