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Atsakingo IRT naudojimo taisyklės 

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 

Mūsų švietimo įstaigai, kuri yra atsakinga už vaikų apsaugą, svarbu, kad visi 

darbuotojai imtųsi visų galimų ir būtinų priemonių duomenims ir informacinėms 

sistemoms apsaugoti nuo užkrėtimo, neleistinos prieigos, žalos, praradimo, 

piktnaudžiavimo ir vagystės. Visi gimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai 

ir kitas personalas) privalo naudoti gimnazijos kompiuterinę sistemą profesionaliai, 

teisėtai ir etiškai. Daugelyje mokyklų galima naudoti savo atsineštus įrenginius, dėl 

kurių kyla dar daugiau apsaugos ir saugumo sunkumų. Siekiant užtikrinti, kad 

gimnazijos bendruomenės nariai visiškai suprastų savo atsakomybę naudojantis 

informacinėmis ir ryšių technologijomis, jie turi perskaityti ir pasirašyti Atsakingo 

elgesio taisykles.   

Šis sąrašas nėra išsamus, todėl visiems gimnazijos bendruomenės nariams 

primenama, kad IRT (Informacijos ir ryšių technologijų) naudojimas turėtų atitikti 

bendrą gimnazijos dvasią, kitas svarbias taisykles ir teisės aktus. 

 

 Suprantu, kad informacinės sistemos ir IRT – tai tinklai, duomenys ir duomenų 
apsauga, tiek internetinės, tiek įprastinės ryšio technologijos, interneto prieigos 
įrenginiai: kompiuteriai, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, mobilieji telefonai, 
skaitmeninės kameros, e. paštas, socialiniai tinklai ir pan. 

 Gimnazijos informacinės sistemos turi būti tinkamai naudojamos. Suprantu, kad pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus baudžiamaisiais nusikaltimais laikomi neteisėtas 
elektroninių duomenų stebėjimas, įgijimas, sugadinimas, paskleidimas, panaudojimas; 
neteisėtas poveikis informacinei sistemai, neteisėtas poveikis elektroniniams 
duomenims.  

 Suprantu, kad mano darbovietės suteiktą techninę ir programinę įrangą galiu naudoti 
tik gimnazijos darbuotojai ir tik švietimo tikslais. Norėdamas užkirsti kelią neleistinai 
prieigai prie sistemų ar asmens duomenų, nepaliksiu jokios informacinės sistemos be 
priežiūros, prieš tai neišsiregistravęs arba neužrakinęs savo vartotojo prieigos.  

 Laikysiuosi sistemos saugumo reikalavimų ir neatskleisiu jokių slaptažodžių ar 
saugumo informacijos. Naudosiu tik sudėtingus slaptažodžius (tokį slaptažodį sudaro 
ne mažiau kaip 8 skaičiai, raidės ar simboliai, tai nėra į žodyną įtrauktas žodis ir jis 
naudojamas tik vienoje sistemoje).  

 Nemėginsiu diegti jokios įsigytos ar parsisiųstos programinės įrangos, įskaitant 
naršyklės priedus, ar techninės įrangos be sistemos valdytojo leidimo.  
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 Užtikrinsiu, kad bet kokie mokinių, darbuotojų ar tėvų (globėjų) asmens duomenys būtų 
saugojami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad visi asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi 
sąžiningai ir teisėtai, saugojami tik konkrečiais tikslais, laikomi ne ilgiau nei reikia, jų 
saugumas ir privatumas užtikrinamas taikant atitinkamas saugumo priemones, 
nepriklausomai nuo to, ar bus naudojami darbe, laikomi internete (tik šalyse ar 
interneto svetainėse su tinkama duomenų apsaugos kontrole) ar tvarkomi per nuotolinę 
prieigą. Bet kokie iš gimnazijos interneto svetainės perkelti duomenys (kaip antai e. 
paštu, įrašyti į atmintukus ar kompaktinius diskus) bus užkoduojami gimnazijos 
patvirtintu metodu. Bet kokios mokinių nuotraukos ar vaizdo įrašai su jais bus 
naudojami tik Gimnazijos taisyklių dėl nuotraukų ir vaizdo įrašų panaudojimo nustatyta 
tvarka. Remiantis gimnazijos mokymosi sutarties III skyriaus 3.1.4 punktu patvirtintu 
2018 m. balandžio 16 d. direktorės įsakymu Nr. V-58, mokinio atstovai įsipareigoja 
sutikti, kad jo mokinio nuotraukos ar filmuota medžiaga būtų skelbiama gimnazijos 
internetiniame puslapyje ar stenduose su tikslu viešinti gimnazijos veiklą. 

 Nelaikysiu darbinių dokumentų, kuriuose yra su mokykla susijusios ar asmeninės 
neatskleistinos informacijos (įskaitant nuotraukas, failus, vaizdo įrašus ir pan.) jokiuose 
asmeniniuose įrenginiuose (kaip antai nešiojamuosiuose kompiuteriuose, 
skaitmeninėse kamerose ir mobiliuosiuose telefonuose), nebent ji būtų apsaugota ir 
užkoduota. Darbo dokumentus laikysiu gimnazijos informacinėje sistemoje, 
slaptažodžiu apsaugotoje aplinkoje. Naudodamasis atmintuku (USB raktu) arba kita 
nešiojama laikmena visada juos patikrinsiu antivirusine programa. Apsaugosiu savo 
žinioje turimus įrenginius nuo pašalinių prieigos ar vagystės.  

 Gimnazijos kompiuterių sistemoje nelaikysiu jokios su gimnazijos veikla nesusijusios 
asmeninės informacijos, pavyzdžiui, asmeninių nuotraukų, failų ar finansinės 
informacijos. 

 Gerbsiu autorių ir intelektinės nuosavybės teises.  

 Perskaičiau ir supratau gimnazijos saugios e. erdvės taisykles, kuriose numatyti 
saugaus IRT naudojimo reikalavimai, įskaitant tinkamų įrenginių naudojimą, saugų 
socialinių tinklų naudojimą, mokinių priežiūrą tiek klasėje, tiek ir kitose darbo aplinkose.  

 Nedelsdamas pranešiu apie visus vaikų internetiniam saugumui galinčius pakenkti 
įvykius gimnazijos direktorei arba direktorės įgaliotam asmeniui, gimnazijos IKT 
(informacinių komunikacinių technologijų) specialistams, atsakingam vaikų apsaugos 
koordinatoriui arba Vaiko gerovės komisijai, socialiniam pedagogui, psichologui. 
Nedelsdamas pranešiu saugios e. erdvės koordinatoriui arba už turinio filtravimą 
atsakingam asmeniui - IKT specialistui - apie bet kokius pažeidimus, netinkamo turinio 
gavimą, filtravimo sutrikimus arba netinkamas interneto svetaines.  

 Nemėginsiu apeiti gimnazijoje įtaisytos turinio filtravimo ar kitos saugumo sistemos. 
Įtaręs, kad kompiuteris ar sistema yra pažeista, paveikta viruso ar kitos kenkėjiškos 
programos, taip pat praradęs bet kokius su gimnazija susijusius dokumentus ar failus, 
nedelsdamas apie tai pranešiu IRT aptarnaujančiam asmeniui (grupei). Techninę 
pagalbą teikia atsakingas gimnazijos IKT specialistas.  

 Su mokiniais, tėvais (globėjais) ir kitais darbuotojais elektroniniu būdu bendrausiu tik 
darbui skirtais ryšių kanalais Manodienynas.lt sistemoje ir telefonu. Bet kokie anksčiau 
užmegzti ir pakenkti galintys ryšiai bus aptarti su gimnazijos administracijos atstovais ir 
IKT specialistais. 
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 Visada deramai naudosiuosi IRT ir informacinėmis sistemomis pagal savo profesinį 
vaidmenį. Tai apima e. pašto, teksto pranešimų, socialinės medijos, socialinių tinklų 
vartojimą, žaidimus, žiniatinklio leidybą, taip pat bet kurių kitų įrenginių ir interneto 
svetainių naudojimą. IRT naudojimas niekad netrukdys man atlikti savo pareigų ir 
atitiks gimnazijos Atsakingo elgesio taisykles ir įstatymų nuostatas. Socialiniuose 
tinkluose („Facebook“ ir pan.) neužmegsiu ryšių su mokiniais.  

 Nekursiu, neperduosiu, nerodysiu, neskelbsiu ir nepersiųsiu jokios medžiagos, kuria 
gali būti priekabiaujama, kuri gali įžeisti, sukelti nepatogumų ar nereikalingo nerimo 
jokiam asmeniui, taip pat nieko, dėl ko galėtų nukentėti mano profesijos, gimnazijos ar 
švietimo sistemos reputacija. 

 Skatinsiu saugią e. erdvę tarp savo gimnazijos auklėtinių ir darbuotojų, padėsiu jiems 
susidaryti atsakingą požiūrį į interneto saugumą, sistemų naudojimą, taip pat į 
prieinamą ir kuriamą turinį. 

 Kilus neaiškumams, kaip saugiai ir profesionaliai naudotis internetu gimnazijoje ir už 
jos ribų, kreipsiuosi į saugios e. erdvės koordinatorių - gimnazijos IKT specialistą   arba 
gimnazijos vadovą. 

 Suprantu, kad, siekiant užtikrinti taisyklių laikymąsi, mano informacinių sistemų, 
interneto ir e. pašto naudojimas gimnazijoje, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos 
įstatymų, gali būti stebimas ir įrašomas specialiomis programomis gimnazijos serveryje. 

Gimnazija, atsiradus pagrįstiems faktams ir nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų,  

gali pasinaudoti savo teise tikrinti informacinių sistemų ir e. pašto naudojimą, prisijungimą 

prie interneto, siekdama užtikrinti Atsakingo elgesio taisyklių ir gimnazijos duomenų 

saugumo taisyklių nuostatų įgyvendinimą. Įtarusi, kad informacinė sistema neleistinai ir 

(arba) netinkamai naudojama arba kad elgesys yra netinkamas ar neleistinas, gimnazija 

inicijuoja drausminę procedūrą remiantis gimnazijos mokymosi sutarties III skyriaus 3.1.5 

punktu patvirtintu 2018 m. balandžio 16 d. direktorės įsakymu Nr. V-58. Jeigu gimnazija 

įtaria, kad sistema naudojama nusikalstamais tikslais arba saugojamas neteisėtas tekstas, 

vaizdai ar garso įrašai, klausimas perduodamas tirti atitinkamai teisėsaugos institucijai.   


