
Vadovaujantis  2021m. sausio 22 d. direktoriaus įsakymu  Nr. V-6 „Dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu per Microsoft office 365 Teams programą“, pranešame jog Jūsų 

vaiko el. pašto adresas yra naujai sukurtas prisijungimui prie Microsoft Office 365 for Education 

paskyros. Šioje platformoje bus vykdoma reguliari nuotolinio mokymo veikla. Vaiko el. pašto 

adresui taikomos visos asmens duomenų apsaugos taisyklių nuostatos, galiojančios mūsų 

mokymo įstaigoje. Kartu primename, jog siekiant užtikrinti saugumą vaiko paskyros 

prisijungimo duomenis (slaptažodį kartu su el. paštu) reikia tinkamai saugoti. Primename, kad už 

paskyros valdymą ir atliktus veiksmus yra atsakingi paskyros naudotojo tėvai arba tiesioginiai 

globėjai. 

Pamokų metu, vykdomų tiek mokyklos patalpose, tiek nuotoliniu būdu, metu ir savarankiško 

mokymosi metu draudžiama: 

1. Daryti vaizdo ar garso įrašus, filmuoti ar fotografuoti, kadangi mokytojai ir klasiokai nėra 

vieši asmenys, todėl vadovaujantis LR civilinio kodekso 2.22 str. 1 d., būtina gauti jų sutikimą. 

Pamoka taip pat nėra vieša vieta, todėl ji negali būti prieinama plačiajai visuomenei. Asmeniui 

nufilmavus mokytoją, bendraklasį ar kitą moksleivį neturint jų sutikimo ir siekiant juos 

pažeminti ar įžeisti, bus pažeista ne tik asmens teisė į atvaizdą, bet ir jo garbė bei orumas. 

2. Atgaminti (išskyrus atgaminimą asmeniniais mokymosi tikslais), platinti, viešai rodyti ir 

skelbti (įskaitant padarant viešai prieinamu internete) mokytojų pamokos turinį, kadangi 

vadovaujantis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. 2 d., bet koks kūrinio 

originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus leidimo yra laikomas neteisėtu. Pamoka ir kita 

mokytojo parengta kurso medžiaga yra autorinis kūrinys, kurio autoriaus neturtinės teisės 

priklauso mokytojui, o autoriaus turtinės teisės priklauso mokytojui arba mokyklai. Todėl 

siekiant panaudoti šį autorinį kūrinį būtina gauti autoriaus arba mokyklos sutikimą. 

3. Perduoti mokyklos suteiktus prisijungimo prie informacinių sistemų duomenis tretiesiems 

asmenims. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių 

duomenų perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. 

4. Pažeisti akademinio sąžiningumo principus, sukčiauti per atsiskaitymus. 

5.Demonstruoti nepagarbų elgesį ar išvaizdą, negerbti kitų nuomonės, nekorektiškai reikšti 

pastabas, netolerantiškai vertinti kitų asmenines savybes. 

Mokykla, pastebėjusi aukščiau nurodytų principų ir teisės aktų pažeidimą, bus priverstas 

informuoti teisėsaugos institucijas. Pažeidimas gali užtraukti civilinę, administracinę arba 

baudžiamąją atsakomybę. 


