
SAUGAUS NUOTOLINIO MOKYMOSI ATMINTINĖ MOKINIAMS IR JŲ 

TĖVAMS (GLOBĖJAMS) 

 

Prasidėjus nuotoliniam mokymuisi, norime informuoti ir paprašyti būti atidiems ir 

atsakingiems,  naudojantis technologijomis. Primename, kad vaizdo pamokos yra tokios pat svarbios 

kaip ir įprastos, jų metu privaloma laikytis elgesio ir etikos taisyklių. Virtualiose gimnazijos 

pamokose gali dalyvauti tik tos grupės / klasės mokiniai, kuriems ta pamoka skirta. Prisijungimo 

nuorodas platinti pašaliniams asmenims griežtai draudžiama.  

Nuotolinio vaizdo pamoka yra autorinis mokytojo kūrinys, kurį įrašinėti, fotografuoti ir 

platinti griežtai draudžiama. Mokiniai turi atidžiai sekti mokytojo nurodymus ir netrukdyti pamokos 

netinkamais komentarais, nederamu elgesiu prieš kameras. Pamokų metu dalintis ekrano vaizdu gali  

tik mokytojas arba mokinys, kuriam mokytojas tokią teisę suteikia. Kitu atveju bet koks pamoką 

trikdantis elgesys yra traktuojamas kaip mokinio elgesio taisyklių pažeidimas, o necenzūrinis žodis 

virtualioje pamokoje teisiškai traktuojamas kaip chuliganiškas elgesys. Tokiu atveju už vaikus iki 

šešiolikos metų atsako tėveliai (globėjai), o nuo 16 metų – patys mokiniai. 

Norime priminti, kad pagal Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 1 dalį fizinio asmens 

nuotrauka (jos dalis) ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, 

spausdinami, taip pat asmuo gali būti fotografuojamas, filmuojamas tik su jo sutikimu. 

Kartais mokinių ,,pokštai“ būna susiję su pornografija. Todėl būtina žinoti, kas pagal 

Baudžiamojo kodekso 309 straipsnį yra Disponavimas pornografinio turinio dalykais: 1. Tas, kas 

turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino pornografinio turinio dalykus, baudžiamas 

viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 2. 

Tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio 

dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas 

informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie 

pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, 

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 3. Tas, kas turėdamas tikslą platinti 

pagamino ar įsigijo arba platino didelį kiekį pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas 

mažametis vaikas, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų. 4. Tas, kas demonstravo ar 

reklamavo pornografinio turinio dalykus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais 

darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 

Prašome mokinių ir jų tėvų (globėjų) nedelsiant pranešti gimnazijos administracijai apie 

paminėtus atvejus gimnazijos nuotolinio mokymosi užsiėmimuose. Įvykus incidentui virtualioje 

erdvėje, prašome (jei yra galimybė) REAGUOTI, FIKSUOTI ir INFORMUOTI gimnazijos 

administraciją. 

Norime tikėti mūsų gimnazijos mokinių sąmoningumu ir geranoriškumu padedant 

įveikti nuotolinio ugdymo proceso organizavimo iššūkį.  
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Gimnazijos administracija 

 

 

 

 



 

Gimnazijos administracija ir mokytojai prašo: 

– Niekada neperduoti savo prisijungimo prie 

elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių 

pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir 

kiti Jūsų duomenys. 

– Nuotolinėse pamokose bendrauti mandagiai ir 

draugiškai. 

– Nesiųsti iš mokytojų gautų nuorodų pašaliniams 

asmenims. 

– Tėvams domėtis ugdymosi procesu, kontroliuoti jo 

eigą. 

– Netoleruoti elektroninių patyčių. Nepalaikyti jų 

atsiradimo ar platinimo. 

– Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti 

informaciją elektroninėmis priemonėmis per 

www.epolicija.lt. 

 

 

http://www.epolicija.lt/


 

 


