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I. Rementis :” Paramos vaikams centro” ir “Skaitmeninės etikos centro” 

pateiktomis gairėmis 2020m. rugsėjo mėn.06d. ,yra parengta Kauno 

Tirkiliskių mokyklos – darželio išmaniųjų įrenginių naudojimosi tvarka. 

II. Telefonų ir išmaniujų įrenginių naudojimasis mokykloje – darželyje: 

     Pradinių klasių moksleiviai nesinaudoja išmaniaisiais įrenginiais 

pamokų   ar pertraukų metu, nebent tą daryti mokymo tiksklais ,leidžia 

mokyklos-darželio vadovas arba mokytojas. 

1. Jeigu moksleivis pasijuto blogai ir turi susisiekti su artimaisiais, jis turi 

pimiausiai kreiptis į savo mokytoją. 

2. Mobilieji telefonai turi būti nustatyti “tylos” režimu ir negali būti 

naudojami pamokų ir užsiėmimų metu be aiškaus mokytojo leidimo. 

3. Mokiniams neleidžiama naudotis savo telefonais mokyklos-darželio 

prailgintos dienos grupėje. 

4. Mokiniams neleidžiama naudotis savo telefonais mokyklos-darželio 

koridoriuose ir maitinimo patalpose. 

5. Mokykloje-darželyje mobiliuoju telefonu neskambinama ir į skambučius 

neatsiliepiama. Telefono įspėjimai / skambėjimo tonai neturi būti girdimi, o 

ausinių naudojimas taip pat nėra priimtinas. Mokiniai, turintys realią kritinę 

situacija, gali kreiptis į mokytoją, skambinti iš raštinės ar kito mokytojo 

pasiūlyto telefono. 



6. Netoleruojamas, bet kokios rūšies fotografinės ar filmuotos medžiagos 

naudojimas tyčiojimuisi iš kitų asmenų. Toks elgesys traktuojamas kaip 

rimtas drausmės pažeidimas. 

7. Bet kokios medžiagos (pvz., komentarų, vaizdų,, animacijos), kuri, pagrįstai 

mokyklos-darželio nuomone, laikoma įžeidžiančia ir (arba) skirta tyčiotis, 

priekabiauti ar įbauginti kitus, paskelbimas tokiose svetainėse kaip “ 

YouTube”, “ Facebook”, “ Twitter”, “ Instagram”, “SnapChat” ir kt. , yra 

laikomas rimtas drausmės pažeidimas. Šiuo atveju neatsižvelgiama, ar tam 

naudojamas įrenginys yra mokykloje-darželyje ar kitur, įskaitant mokinio 

namus. 

III. Atsakomybė už prarastą išmanųjį įrenginį : 

1. Mokykla-darželis neprisiima atsakomybės pakeisti pamestą, pavogtą ar 

sugadintą telefoną. Išmaniujų Įrenginių saugumas yra moksleivių ir jų 

tėvų atsakomybė. 

2. Kiekvienas asmuo (svečias) mokyklos-darželio teritorijoje privalo 

naudotis išmaniaisiais prietaisais vadovaudamasis mokyklos-darželio 

politika ir joje numatytomis taisyklėmis. 

IV. Mokyklos-darželio veiksmai, kai išmaniaisiais įrenginiais naudojamasi 

netinkamai: 

1. Mokytojai reaguoja ir praneša apie bet kokį skaitmeninių prietaisų 

naudojimo pažeidimą pagal mokyklos-darželio politikos ar tvarkos 

procedūrą. 

2. Mokytojui įtariant, kad moksleivio telefone gali būti netinkamo turinio, 

moksleivis bus paprašytas atiduoti telefoną mokytojui ir tėvai bus 

paprašyti atvykti atsiimti telefoną. 

3. Jei moksleivis naudoja išmanųjį telefoną įžeisti ar pasityčioti iš kitų 

mokinių, siunčia įžeidžiančias žinutes, skambina, jam bus taikomi 

mokyklos-darželio elgesio kodekse numatyti veiksmai. 
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