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ELEKTRONINĖS ERDVĖS TAISYKLĖS
1.Už saugios e. erdvės taisyklių įgyvendinimą, peržiūrą ir priemones atsako, informacinių
technologijų diegimo ugdymo procese ir saugios e. erdvės grupės išrinktas atsakingas asmuo. Saugios e.
erdvės koordinatorius, atlieka saugios e. erdvės taisyklių įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną, atsiskaito IT
diegimo ir saugios e. erdvės grupei ir mokyklos direktoriui ne rečiau kaip kartą per metus ar dažniau,
jeigu įvyksta reikšmingi pokyčiai technologijų srityse, kyla naujos grėsmės saugiai e. erdvei ar įvyksta
incidentai.
2.Mobiliųjų telefonų naudojimas mokyklose.
2.1. Mobilieji telefonai naudojami įvairiose veiklose ugdomaisiais tikslais, jei nenaudojami - turi
būti išjungti ir laikomi rankinėje ar kuprinėje.
2.2. Mobiliaisiais telefonais galima naudotis pertraukų metu.
2.3. Išimtinais atvejais pamokų metu (trauma, liga ir kitos ekstremalios situacijos) mokytojui
leidus, galima skambinti tėvams arba artimiesiems.
2.4. Draudžiama:
2.4.1. Mokiniams neleidžiama asmeniniais mobiliaisiais telefonais prisijungti prie mokyklos
bevielio tinklo.
2.4.2. Ugdomųjų veiklų metu prisijungti prie virtualių erdvių, kurios nėra susijusi su mokomąja
veikla.
2.4.3. Naudojant mobilųjį telefoną mokykloje draudžiama prisijungti prie neteisėto turinio
interneto svetainių.
2.4.3. Pertraukų metu – garsiai klausytis muzikos.
2.4.4.Gimnazijos organizuojamų įvairių veiklų metu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus
viešinti virtualioje erdvėje gali tik asmenys, kurie yra atsakingi už informacijos sklaidą.
2.5. Pažeidus mobiliųjų telefonų mokykloje naudojimo taisykles:
2.5.1. Mokytojui ir kitiems mokyklos pedagoginiams darbuotojams suteikiama teisė telefoną
paimti ir padėti matomoje vietoje. Prieš atiduodamas jį mokytojui mokinys turi jį išjungti, taip užtikrinant
telefone esančių asmeninių duomenų apsaugą. Po pamokos telefonas grąžinamas.

2.5.2. Pažeidus mobiliojo telefono naudojimo taisykles pakartotinai, telefonas negrąžinamas,
apie tai pranešama tėvams (globėjams, rūpintojams), o mobilusis telefonas laikomas saugioje vietoje.
2.5.3. Jei mokinys po pranešimo tėvams nesilaiko mobiliojo telefono naudojimo taisyklių
gimnazijoje ar gimnazijos teritorijoje, gimnazija uždraudžia mokiniui įsinešti į gimnaziją ar jos teritoriją
mobiliojo ryšio priemones.
3. Keičiamųjų įrenginių (fotoaparatų, vaizdo kamerų, MP3 grotuvų, išorinių standžiųjų diskų,
CD ir DVD bei USB laikmenų) naudojimo taisyklės.
3.1. Gimnazijos kompiuteriuose veikia operacinės sistemos Windows 10 antivirusinė programa,
kuri atsinaujina automatiškai.
3.2. Prijungiant keičiamuosius įrenginius prie mokyklos sistemų, automatiškai atliekama virusų
paieška.
3.3. Rekomenduojama kompiuterių keičiamosiose laikmenose, kurios naudojamos ugdymo
procese, laikyti tik švietimo tikslais naudojamus failus, nesaugoti neskelbtinų mokinių ir kitų mokyklos
darbuotojų duomenų.
4. Neskelbtinų duomenų apsauga Gimnazijoje.
4.1. Mokinių, tėvų ir mokyklos darbuotojų asmens duomenys, informacija apie mokinių
mokymosi pasiekimus, sveikatos ir psichologinę būklę, darbuotojų atlyginimus ir karjerą, taip pat
duomenys, susiję su mokyklos valdymu užkoduoti ir apsaugoti slaptažodžiu.
4.2. Ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti mokymus Gimnazijos darbuotojams, informuoti
apie duomenų apsaugą.
5. Saugaus interneto naudojimo gairės.
5.1. Ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti mokymus Gimnazijos darbuotojams apie saugų
interneto naudojimą, kaip aptikti užkrėstus failus ir saugiai parsisiųsti failus iš interneto ar nešiojamųjų
įrenginių, užblokuoti nepageidaujamas interneto svetaines ar iškylančiuosius langus, pritaikyti mokyklos
kompiuteriuose naudojamus interneto naršyklės (-ių) nustatymus.
5.2. Ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti mokymus Gimnazijos darbuotojams, informuoti
apie duomenų apsaugą.

