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IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ IR INTERNETO NAUDOJIMO
TVARKA  KAZLŲ RŪDOS “SAULĖS” MOKYKLOJE

I.SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Išmaniųjų įrenginių naudojimo Tvarka reglamentuoja, kada ir kokiais būdais išmanieji įrenginiai
gali ar negali būti naudojami Kazlų Rūdos “Saulės” mokykloje. 
2. Kiekvienas asmuo (svečias) mokyklos teritorijoje privalo naudotis išmaniaisiais prietaisais 
vadovaudamasis mokyklos Tvarka ir joje numatytomis taisyklėmis.
3. Ugdymo įstaigos administracija užtikrina, kad platformos, naudojamos ugdymo tikslams, 
atitinka moksleivių, kurie kviečiami naudotis platforma, amžiaus ribas.
4. Įstaigos pedagogai, leisdami naudoti išmaniuosius įrenginius ugdymo tikslais, užtikrina, jog 
rodomas turinys atitinka vaiko amžių.
5. Įstaigos administracija įpareigoja darbuotojus riboti išmaniųjų įrenginių naudojimą ne ugdymo 
tikslais. 
6. Tėvai/globėjai/rūpintojai pripažįsta savo vaidmenį, užtikrinant tinkamą vaiko naudojimąsi 
internetu ir/ar išmaniaisiais įrenginiais namuose.
7. Mokykla rekomenduoja tėvams/globėjams/rūpintojams susitarti su savo vaikais ir mobiliųjų 
telefonų į mokyklą nesinešti.
 

II.SKYRIUS
IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ IR INTERNETO NAUDOJIMO ORGANIZAVIMAS

1. Moksleiviai nesinaudoja išmaniaisiais įrenginiais pamokų (ar/ir pertraukų) metu, nebent tą 
daryti mokymo tikslais leidžia ugdymo įstaigos vadovas arba mokytojas.
2. Moksleiviams leidžiama naudotis savo išmaniaisiais įrenginiais saikingai: ugdymo įstaigos 
nurodytose zonose, nurodytu metu, esant atsakingam asmeniui.
3. Jei moksleivis pasijuto blogai ir turi susisiekti su artimaisiais, pirmiausiai jis turi kreiptis į savo 
mokytoją ar kitą atsakingą mokyklos darbuotoją.
4. Be ugdytojų leidimo draudžiama įrašinėti vaizdus, įskaitant koncertus, spektaklius ir kitus 
ugdymo įstaigos renginius.
5. Draudžiama skelbti, siųsti bet kokį klaidinantį, įžeidžiantį, priekabiauti ar įbauginti kitiems 
skirtą turinį (pvz., komentarai, vaizdai, animacija). 
6. Naudodamiesi ugdymo įstaigos belaidžiu interneto ryšiu Wi-Fi, moksleiviai įsipareigoja, jog jie:
6.1. Nesisiųs programėlių.
6.2. Neieškos žalingo turinio.
6.3. Laikysis draudimo kurti fotografinę, vaizdo ir garso medžiagą mokyklos teritorijoje. 
6.4. Kelti bet kokio turinio medžiagą į socialinius tinklus. 



6.5. Nedarys transliacijų “gyvai” iš mokyklos vidaus patalpų ar/ir teritorijos. 
6.6. Mobiliojo telefono naudojimas netrukdys kitiems asmenims. 
6.7. Nesiims neteisėtų veiksmų visais atvejais, kai atsitiktinai susidurs su žalingu ar neteisėtu 
turiniu, praneš apie tai klasės vadovui, auklėtojui ar kitam atsakingam asmeniui.
6.8. Pagarbiai elgsis su kitais interneto vartotojais, nekenks jiems. 
6.9. Moksleivis, kuris naudojasi išmaniuoju įrenginiu mokykloje laiku, kai tai yra draudžiama, turi 
atiduoti įrenginį personalui ir jis bus grąžintas tik baigiantis sutartam laikui. 
6.10. Kiekvienas mokinys į mokyklą, bendrabutį atsivežtus savo daiktus privalo saugoti. Už 
pamestus, išmainytus, pavogtus, sulaužytus mobiliuosius telefonus ir kitą informcinių technologijų
įrangą bei muzikos aparatūrą, mokykla neatsako. 
7. Ugdymo įstaigos veiksmai, kai išmaniaisiais įrenginiais naudojamasi netinkamai. 
7.1. Pažeidus mobiliojo telefono naudojimo Tvarką ir/ar įtarus, kad mokinio išmaniajame 
įrenginyje gali būti netinkamo turinio informacijos, pedagogams suteikiama teisė telefoną paimti. 
7.2.Ugdymo įstaigos personalas apie netinkamo išmaniųjų įrenginių naudojimo atvejus turi 
pranešti mokyklos administracijai. 
7.3. Reikalavimą dėl mobiliųjų telefonų naudojimo pažeidus pakartotinai, Mokykla uždraudžia 
mokiniui įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.

III.SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Ši Tvarka gali būti  peržiūrėta ir atnaujinta atsižvelgiant į pokyčius ir situacijos aktualumą.
2. Su šia Tvarka supažindinama visa Mokyklos bendruomenė.
3. Tvarka patalpinama mokyklos interneto svetainėje www.krsaules.lt 


