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MOBILIOJO RYŠIO, VAIZDO/GARSO FIKSAVIMO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO KAZLŲ 

RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Mobiliojo ryšio, vaizdo/garso fiksavimo įrenginių (toliau tekste – Mobilieji 

įrenginiai) naudojimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau tekste – 

Aprašas) nustato Mobiliųjų įrenginių naudojimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje tvarką ir 

sąlygas. 

2.Aprašas parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymu,  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos 

parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Kazlų Rūdos savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr.TS-162 patvirtintomis mobiliojo ryšio, vaizdo/garso 

fiksavimo įrenginių naudojimo Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose rekomendacijomis. 

3. Su Aprašu pasirašytinai supažindinami mokytojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

 

II SKYRIUS 

MOBILIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

4.Nesant būtinybei Mobiliųjų įrenginių į gimnaziją siūloma nesinešti.  

5.Ugdymo proceso metu: 

5.1. mokinių mobilieji įrenginiai privalo būti visiškai išjungti ir laikomi mokinio 

kuprinėje arba spintelėje; 

5.2. mokytojų mobiliųjų įrenginių garsas privalo būti išjungtas, laikomi ant mokytojo 

darbo stalo ir naudojami tik pagalbai išsikviesti; 

5.3. mobilus įrenginys gali būti naudojamas mokymosi tikslams tik mokytojui leidus. 

6.Pertraukų, laisvalaikio metu rekomenduojama nesinaudoti Mobiliaisiais įrenginiais, 

o jei naudojamasi, privalo netrukdyti kitiems asmenims. 

7.Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti žmogaus garbę ir orumą be jo sutikimo 

draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus gimnazijoje ir jos teritorijoje.  

8.Pažeidus Aprašo reikalavimus gimnazijoje ar jos teritorijoje: 

8.1.nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) žinute elektroniniame 

dienyne; 

8.2.jei pažeidimas pasikartoja, mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami 

pokalbio vaiko gerovės komisijoje. VGK numato drausminimo priemones. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.Aprašo nuostatos gali būti keičiamos ar papildomos bendru gimnazijos 

bendruomenės sutarimu arba pasikeitus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos rekomendacijoms. 

10.Už Aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakingas gimnazijos socialinis pedagogas. 



11. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo vaiko gerovės komisijos pirmininkas. 

 

________________________ 
 

 


