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1. Svarbiausia taisyklė nuotolinio mokymosi pamokose – pagarba vienas kitam; 

2. Nuotolinei pamokai Microsoft 365 Teams aplinkoje pasiruošti ir prisijungti 5 min. anksčiau paskelbto 

laiko; 

3. Mokiniui draudžiama perduoti savo prisijungimo prie elektroninių paskirų slaptažodžius, mokytojų 

gautas nuorodas (ID) į Microsoft 365 Teams aplinkos pamokas pašaliniams (tretiems) asmenims; 

4. Mokiniui draudžiama dalintis savo vaizdo ekranu, piešti ant mokytojo rodomo ekrano; 

5. Virtualioje pamokoje mokinys dalyvauja realiame laike, prisijungus naudoti savo vardą ir pavardę, 

įsijungti vaizdo kamerą; 

6. Mikrofoną įsijungti tik kalbant, kad dalyviams netrukdytų pašaliniai garsiniai trikdžiai; 

7. Pamokos metu neatlikti pašalinių veiksmų, nerašyti žinučių, emocijų susirašinėjimo skiltyje; 

8. Mokiniui draudžiama jungtis į kitų klasių ar grupių virtualias, nuotolines pamokas; 

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. Griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti nuotolinę pamoką be mokytojo sutikimo; 

12. Stebėti, laiku atlikti ir sutartu būdu bei laiku atsiskaityti mokytojo paskirtas užduotis; 

13. Dėl atsiradusių techninių gedimų ir negalintis prisijungti ir tinkamai dalyvauti pamokoje mokinys apie tai 

informuoja pamoką vedusį mokytoją ir/ar klasės auklėtoją; 

14. Nesilaikantį susitarimų, laužantį taisykles, trukdantį pamokai mokinį mokytojas pašalina iš nuotolinės 

pamokos Microsoft 365 Teams aplinkoje ir apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

klasės auklėtoją; 

15. 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 ar neteisėtą elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą užsitraukia 

baudžiamąją atsakomybę; 

16. Mokytojai ir/ar pagalbos mokiniui specialistai laikosi bendro susitarimo: pastebėję virtualioje mokymosi 

aplinkoje pasikartojančias patyčias, netinkamą, nepagarbų mokinio elgesį nedelsiant reaguoja, fiksuoja ir 

informuoja progimnazijos administraciją, kuri kreipiasi į policiją dėl viešosios tvarkos pažeidimo viešoje 

erdvėje. 
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