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BALTOSIOS VOKĖS “ŠILO” GIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO TVARKA VAIZDO/GARSO PAMOKŲ METU 

1. Vaizdo/ garso  pamoka -  tai tokia pati pamoka, kaip ir pamoka gimnazijoje. Elgesį joje 

reglamentuoja Mokymosi sutartis, Mokinio elgesio kodeksas, Ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-1-52. 

 2. Prisijungus prie pamokos, būtina laikytis tylos, netrukdyti klasės draugams bei mokytojui vesti 

pamokos, kalbėti tik tada, kai  prašoma.  Bendraujant  nenaudoti trumpinių, veidukų ir kitų simbolių 

(jeigu to neprašo mokytojas).  

2. Dalyvaudami  vaizdo  pamokoje, mokiniai kameras privalo laikyti išjungę, nebent mokytojas 

paprašytų įjungti.  

3.  Pamoką filmuoti, fotografuoti ir viešinti draudžiama. Mokiniui pažeidusiam tvarką skiriamas 

dalyko savarankiškas mokymas su mokytojo numatytais atsiskaitymo būdais. Pasielgus neteisėtai, už 

nepilnamečių padarytus pažeidimus, tėvams (globėjams, rūpintojamas) gresia teisinė atsakomybė ir 

finansinės pasekmės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 2.22 str. : „ fizinio asmens 

nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, 

demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu.“ 

Respublikos civilinio kodekso 2.22 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog fizinis asmuo, kurio teisė į 

atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti 

turtinę ir neturtinę žalą. Padarytos žalos dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį ir 

padarinius bei pažeidėjo turtinę padėtį).  

4. Norint užtikrinti mokinio saugumą internete, rekomenduojama naršyti tik mokytojo nurodytose 

internetinėse svetainėse ir siųstis tik tuos failus, kurie naršyklėje patvirtinami kaip saugūs.  

5. Pastebėjus patyčias, žeminantį ar kitaip galintį žaloti elgesį svarbu pasakyti gimnazijos 

darbuotojui, kuriuo mokinys pasitiki  (klasės auklėtojui, mokytojui, socialiniam pedagogui).  

6. Ši tvarka įsigalioja nuo 2020 m. kovo 27 d. ir galioja tol, kol vyks mokymas(is) nuotoliniu būdu.   

7. Klasės auklėtojai supažindina mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus)  su šia tvarka asmeniškai, 

per elektroninio ryšio priemones (el.dienyną, el.paštą) iki 2020 m. kovo 26 d. 18.00 val. Ši tvarka 

skelbiama gimnazijos svetainėje (www.silogimnazija.lt).  

8. Laikoma, kad mokinys, tėvas (globėjas, rūpintojas) susipažino su šia tvarka, kai jis patvirtina 

gavęs informaciją el.laišku dienyne  ar el.pašte. 
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