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PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS
SAUGAUS ELGESIO INTERNETE TAISYKLĖS
I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuotolinio mokymo(si) dalyviai privalo laikytis etikos principų, susitarimų, priimtų
progimnazijoje. Bendrauti mandagiai ir draugiškai.
2. Neperduoti suteiktų prisijungimo duomenų ar vaizdo pamokų nuorodų pašaliniams asmenims.
3. Mokiniams skirtą ugdymo medžiagą naudoti tik mokymosi tikslams, jos neplatinti. Draudžiama
vaizdo medžiagą fotografuoti, įrašinėti, platinti, neturint mokyklos direktoriaus leidimo, pateikto
raštu.
4. Bendraujant vaizdo veiklose laikytis susitarimų. Kamerą ar mikrofoną įsijungti laikantis
mokytojo nurodymų, kalbėti tik tada, kai leidžia mokytojas. Į pamoką jungtis nurodant savo vardą ir
pavardę.
5. Saugiai ir atsakingai naudotis elektronine aplinka, atliekant mokytojo paskirtas užduotis. Saugiai
dirbti nurodytose mokymosi aplinkose, pasirinkti saugius failus, neskleisti nereikalingos
informacijos apie save ir kitus.
6. Netoleruoti patyčių elektroninėje erdvėje. Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo.
Elektroninės patyčios – skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių
siuntinėjimas, viešas gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės
pasisavinimas, siekiant sugadinti gerą nuomonę, pažeminti ir kt.
7. Visi nuotolinio mokymo(si) dalyviai privalo laikytis saugaus elgesio internete nuostatų.
II REAGAVIMAS Į NETINKAMĄ ELGESĮ, PATYČIAS INTERNETINĖJE ERDVĖJE
8. Vaizdo pamokose ar elektroninėje erdvėje pastebėjus saugaus elgesio internete taisyklių
pažeidimus, mokytojas/ švietimo pagalbos specialistas/ administracijos atstovas nedelsdamas
skambučiu ar Tamo pranešimu informuoja socialinį pedagogą/klasės vadovą ar direktoriaus
pavaduotoją ugdymui.
9. Vaizdo pamokoje netinkamai besielgiantį mokinį ar pašalinius asmenis mokytojai, žodžiu
pareiškę pastabą, pašalina iš nuotolinės pamokos ir apie tai informuoja klasės vadovą/ socialinį
pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją.
10. Socialinė pedagogė ar klasės vadovas po įvykio bendrauja su saugaus elgesio internete
nesilaikiusiu ar patyčias inicijavusiu asmeniu, Tamo pranešimu informuoja mokinio tėvus ar rengia
dokumentus policijai, jei netinkami veiksmai kartojasi.
11. Mokytojas/ klasės vadovas/ socialinis pedagogas/ direktoriaus pavaduotojas patyčias
elektroninėje erdvėje patyrusiam asmeniui inicijuoja reikalingos emocinės ar psichologinės
pagalbos teikimą.
12. Apie netinkamą mokinių elgesį internetinėje erdvėje galima pranešti į progimnazijos ,,Patyčių
dėžutę“.
13. Pranešti apie galimai neteisėtą ar žalingą turinį mokymosi platformose ar įrankiuose galima LR
ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštojoje linijoje ,,Švarus internetas“.
14. Interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose taip pat galima užblokuoti įžeidinėjantį asmenį,
pakeitus privatumo nuostatas. Taip pat reikėtų kreiptis į svetainės administratorių arba karštąją
liniją ( www. draugiskasinternetas. lt ).
15. Už chuliganišką elgesį, necenzūrinių žodžių vartojimą viešoje erdvėje (vieta, kurioje vyksta
pamokos gyvai ar nuotoliniu būdu, yra laikoma vieša vieta), neteisėtą prisijungimą prie
informacinės sistemos ar neteisėtą duomenų perėmimą ir panaudojimą yra baudžiami ( LR ANK
481 str.).
16. Vykdant patyčių prevenciją tėvai, sužinoję apie elektroninių patyčių atvejus, nedelsdami
informuoja klasės vadovą/ socialinį pedagogą/ mokyklos vadovus, atsako už tinkamą gautos
medžiagos panaudojimą (draudžiama platinti vaizdo pamokų įrašus), bendrauja ir bendradarbiauja
su klasių vadovais, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.
__________________

