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SAUGAUS ELGESIO INTERNETE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Zemynos gimnazijos (toliau vadinama - Gimnazija) saugaus elgesio

intemete taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja visos gimnazijos bendruomenes: mokiniq,

mokytojq, kiq gimnazijos darbuotojq, tevq (toliau - interneto vartotojas) dirbandiq internete.- 
individualiai ar karlu su kitais gimnazijos bendruomends nariais elgesi bei numato atsakomybg uZ

Siq taisykliq paZeidim4.

2. UZ Siq Taisykliq igyvendinim4 atsako gimnazijos direktorius.

II SKYRIUS
INTERNETO VARTOTOJU PAREIGOS IR ELGESIO TAISYKLES

3. Intemeto vartotojas privalo:

3.1. naudojamame kompiuteryje turi b[ti idiegta patikima ir legali antivirusine

programa arba ugniasiene. Sios priemones saugo nuo i kompiuter! iS el. paSto ir intemeto

patenkandiq virusq;

3.2. pagal poreiki susikuli kelis el. pa5to adresus: pagrindini, skirtq asmeniniams

laiSkams, kuri Zinotq tik arlimiausi Zmones; ivairioms registracijoms skifiq el. pa5tq (pokalbiq

svetainems, forumams, soc. tinklams), dar vien4 el. pa5to adresq, kuri galima naudoti registracijai
- 

ivairiose svetainese;

3.3. programas siqstis tik i5 oficialiq gamintojq intemeto svetainiq;

3.4. dirbant kompiuteriu, prie kurio turi prisijungim4 ir kiti asmenys, nesaugoti savo

slaptaZodZiq narSyklej e;

3.5. neatidarl,ti el. lai5kq, gautq i5 neidentifikuotq asmenq, ir neatidarl.ti juose prisegtq

failq;

3.6. isitikinti, kad intemeto svetaines, kurioje norite uZsiregistruoti ar prisijungti,

adresas yta tikras;

3.7. intemeto svetainese nesinaudoti elektroninemis paslaugomis, kuriose reikia
nurodyi banko duomenis;

3.8. nesidalinti savo intemeto pasky.rq prisijungimo duomenimis (vardu, slaptaZodZiu),

jei gavote el. laiSk4, kuriame pra5omajuos nurodyti;
. 3.9. neatidaryti abejotinos informacijos reklaminiq skydeliq ar langq (Zadandiq geresni

g1venim4, efektyvias dietas ir pan.);



3.10. darlti kopijas, periodi5kai iSsaugoti svarbius savo failus ne tik kompiuteryje, bet ir
iSoriniame informacijos kaupiklyjel

3.11. neatskleisti savo asmeniniq duomenq, gyvenamosios vietos, ivairiq slaptaZodZiq

bendraujant socialiniuose tinkluose, edukacinese platformose;

3.i2. bDti atsargiu skelbiant informacij4 socialiniuose tinkluose (pvz., nenurodyti savo

namq adreso, kad vykstate atostogauti ir pan.);

3.13. bUti kultiringu, apgalvoti ZodZius, rei5kiant savo nuomong intemete.

4. Yaizdo pamokoje draudZiama:

4.1. Naudotis svetimu vardu pasisavinant kito Zmogaus tapatybg;

4.2. Disponuoti, platinti skaitmening medLiag4 paZeidZiafi kito Zmogaus autorines

teises;

4.3. Dirbti nedarbin6je aplinkoje, deveti netinkamus rubus (chalatus, piLarnas, apatinius

riibus, kapiSon4);

4.4.Yalgyti, uZsiimti kita su mokymusi nesusijusia veikla.

5. Organizuoti, vykdlti patydiq, smurto prieS kitus veikl4.

6. Platinti pomografinio, smurtinio ir kito nusikalstamo turinio dalykus.

Mokl.tojai, klas6s vadovai, gimnazijos IT specialistai, tevai naudoja kontroles priemones ir jas

taiko.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Taisykles galioja nuo jq patvirtinimo dienos visiems Siose taisyklese minimiems

intemeto vartotojams iki jq pakeitimo.

6. Siq taisykliq pakeitimus gali inicijuoti: gimnazijos direktorius, gimnazijos taryba,

mokiniq taryba.

7. Visi gimnazijos bendruomenes nariai (mokiniai, mokytojai, kiti gimnazijos

darbuotojai, tevai) supaZindinami su Siomis taisyklemis elektroninemis priemondmis.

8. Klasiq aukletojai ipareigoti supaZindinti su Siomis taisyklemis savo aukletinius ir jq
tel,us per elektroninf dienyn4 TAMO.
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