
 

PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRC ,,ROBOLABAS“ VIRTUALAUS BENDRAVIMO IR DARBO TAISYKLIŲ 

NUOTOLINIUOSE NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMUOSE 

PATVIRTINIMO 

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. V1- 25  

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodine informacija „Trys 

žingsniai dėl nuotolinio mokymo organizavimo“ ir Panevėžio švietimo centro direktoriaus 2020 m.  

kovo 30 d. įsakymu Nr. V1-22 ,,Dėl nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.  T v i r t i n u: ,,Virtualaus bendravimo ir darbo taisykles nuotoliniuose neformaliojo 

švietimo užsiėmimuose“ (pridedama) 

2. S k i r i u metodininką Arnualdą Dalindą atsakingu už PRC ,,RoboLabas“ asmens 

duomenų saugos virtualioje erdvėje politikos parengimą ir priežiūrą įstaigoje.  

3. P a v e d u administratorei sekretorei Vitai Januševičienei šiuo įsakymu darbuotojus 

supažindinti elektroniniu paštu. 

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pagal 2019 m. rugsėjo 3 d. įgaliojimą Nr. IS-98(1.11.) 

Panevėžio švietimo centro padalinio 

Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ vadovė                           Vaida Šiaučiūnė

        

  



PATVIRTINTA                                                                                                                                                                                                                

2020 m. balandžio 9 d.  

Panevėžio robotikos centro                                                                                                                                                                           

vadovo įsakymu Nr. V1- 25 

 

PRC ,,ROBOLABAS“ VIRTUALAUS BENDRAVIMO IR DARBO TAISYKLĖS 

NUOTOLINIUOSE NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMUOSE 

 
 

Primename, kad visi mokiniai yra susipažinę su ,,Bendruomenės saugos ir sveikatos 

taisyklėmis“, bei ,,Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu“, mokymo sutartimi, kurių 

įsipareigojo laikytis. PRC ,,RoboLabas“ pateikia Jūsų susipažinimui ir laikymuisi Virtualaus 

bendravimo ir darbo nuotolinio neformaliojo švietimo užsiėmimuose taisykles. 

1. Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens 

duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų. Už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus 

veiksmus, neteisėtus prisijungimus prie virtualios mokymosi aplinkos (Moodle, Zoom, 

Messenger, el. dienyno ir kt.) ar neteisėtą elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą 

numatyta baudžiamoji atsakomybė. 

2. Griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti nuotolinį užsiėmimą be mokytojo sutikimo. 

3. Svarbiausia taisyklė nuotoliniuose neformaliojo švietimo užsiėmimuose – pagarba 

vienas kitam. 

4. Virtualiame užsiėmime mokinys dalyvauja realiame laike, realiu vaizdu savo ekrane 

(rekomenduojame, kad matytųsi veidas), pasivadinęs tikru savo vardu ir pavarde, išjungtu 

mikrofonu (įsijungia mikrofoną ar dalinasi ekranu tik mokytojui leidus). 

5. Prieš vaizdo užsiėmimą mokinys užtikrina savo tvarkingą ir tinkamą išvaizdą 

(drabužiai, plaukai, darbo vieta), tinkančią bendravimui. Kambaryje neturėtų matytis dėmesį 

trikdančių dalykų. 

6. Mokiniai Zoom užsiėmimo laukia „Laukimo kambaryje“ (anglų k. – „Waiting room“), 

iš kurio mokytojas į savo užsiėmimą įleidžia mokinus, atitinkančius taisyklių reikalavimus (žiūrėti   

2 punktą). Įleistas mokinys į užsiėmimą užsiregistruoja komentarų rašymo laukelyje (anglų k. - 

„Chat“) įrašydamas savo vardą ir pavardę, taip patvirtindamas savo dalyvavimą užsiėmime. 

Mokinys, neatitinkantis nuotolinio užsiėmimo reikalavimų, gauna pastabą ir yra neįleidžiamas į 

užsiėmimą, kol nepasitaiso. 

7. Mokinys užsiėmimų metu negali užsiimti pašaliniais, su užsiėmimu nesusijusiais 

darbais, kita veikla (valgyti, gerti, kalbėtis su kitais asmenimis ar kitaip trukdyti nuotolinį 

užsiėmimą). 

8. Už netinkamą ar piktybišką elgesį mokinys yra pašalinamas iš virtualaus užsiėmimo. 

Vėliau apie tai mokytojas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

9. Draudžiama vartoti trumpinius, necenzūrinius žodžius (keiktis ar kitaip nepagarbiai 

kalbėti), tyčiotis ir įžeidinėti kitus asmenis. 

10. Draudžiama kelti į internetą nuotraukas, vaizdo įrašus be juose vaizduojamų žmonių 

sutikimo. 

11. Mokiniui draudžiama perduoti savo prisijungimo prie elektroninio dienyno (ar 

kitų) paskirų slaptažodžius, mokytojų gautas nuorodas (ID) į Zoom užsiėmimus pašaliniams 

(tretiems) asmenims.  

12. Mokiniui draudžiama jungtis į kitų grupių virtualius, nuotolinius užsiėmimus. 



13. Mokytojai laikosi bendro susitarimo: pastebėję virtualioje mokymosi aplinkoje 

(MsTeams, Zoom, Messenger užsiėmimuose) patyčias, netinkamą, nepagarbų mokinio elgesį 

nedelsiant reaguoja, fiksuoja ir informuoja PRC ,,RoboLabas“ administraciją, kuri kreipiasi į 

policiją dėl viešosios tvarkos pažeidimo viešoje erdvėje. 

 


