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NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO
VILNIAUS DARŽELYJE-MOKYKLOJE „LOKIUKAS“
ATNAUJINTAS TVARKOS APRAŠAS

Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, visapusiškai įvertinti galimas
rizikas ir priemones, reikalingas tiek šioms rizikoms suvaldyti, tiek organizuoti tinkamą nuotolinio
mokymo(si) procesą, taikoma vieninga tvarka dėl nuotolinio mokymo praktikos. Siekiant nustatyti aiškų
Nuotolinio mokymo(si) priemonių naudojimą bei naudotojų teises ir pareigas, vadovaujantis Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos informacija dėl Nuotolinio mokymo(si) organizavimo, Vilniaus
darželyje-mokykloje „Lokiukas“ nustatoma Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarka.

DARBUOTOJŲ VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖS
 Nuotolinio mokymo(si) proceso organizavime dalyvauja už mokyklos saugos politiką atsakingas
asmuo.
 Mokiniai ir jų tėvai (globėjai) informuoti, kur galima kreiptis įvykus saugumo incidentui, asmens
duomenų saugumo pažeidimui ar kitais nuotolinio mokymo(si) klausimais.
 Nuotolinio mokymo metu pamokas (vaizdą, garsą ir susirašinėjimą) įrašinėti draudžiama.
 Informacija mokytojams ir mokinių tėvams (globėjams) apie jų (tėvų atveju – jų vaikų) asmens
duomenų tvarkymą naudojant nuotolinio mokymosi priemones, pateikiama per TAMO dienyną ir
įstaigos internetinėje svetainėje.
 Mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai) per TAMO dienyną ir įstaigos internetinėje svetainėje
informuojami, kaip tinkamai naudotis nuotolinio mokymo(si) priemonėmis ir kokios yra naudotojų
pareigos, siekiant užtikrinti naudojimo elektronine priemone perduodamų duomenų saugumą.
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PRIEMONĖS
 Pamokos organizuojamos ir vedamos nuotolinio mokymo priemonėmis bendrai visai klasei.
Nuotolinio ryšio priemonės konsultacijoms naudojamos individualiai: vaikai/tėvai gali individualiai
susisiekti su mokytojais, pagalbos vaikui specialistais nustatytu laiku, administracijos atstovais – įstaigos
darbo laiku.
 Organizuojant nuotolinį mokymą (toliau – NM) derinami abu NM tipai:

o Pasyvus (mokiniai užduotis atlieka savarankiškai, o mokomoji medžiaga pateikiama per
TAMO dienyną ir/arba elektroniniu paštu);
o Aktyvus (konkrečią platformą vienu metu naudoja mokytojas ir mokiniai naudojant vaizdo ir/ar
garso priemones, susirašinėjimo įrankius ir pan.).
 NM organizuojamas visose įstaigos pradinėse klasėse, naudojamos priemonės nėra sudėtingos ir
nereikalauja amžiaus ribojimų, o tinkamam naudojimui (siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą)
parengta įstaigos naudojimosi tvarka, taisyklės, už kurių laikymąsi atsakingas naudotojas (vaikų atveju
– tėvai/globėjai).
 NM priemonės pasirinktos pagal mokytojų, vaikų ir jų tėvų galimybes, kad jie galėtų naudoti
atitinkamas priemones, ekspertų rekomendacijas. Nesant galimybių – įstaiga pagal galimybes aprūpina
vaikus reikalingomis priemonėmis.
 Naudojantis NM priemonėmis kiekvienas naudotojas, nepriklausomai nuo to, ar tai mokytojas, ar
mokinys, turi atskirą prieigą su asmeniniais prisijungimo duomenimis, kurie neviešinami ir
neperduodami kitiems ir už kurių saugų naudojimą atsako pats naudotojas (vaikų atveju – tėvai/globėjai).
 NM priemonė gali užfiksuoti ir išsaugoti naudotojo prisijungimo duomenis – šią ir kitas funkcijas
savo nuožiūra ir pagal poreikį įjungia/išjungia/pasirenka pats naudotojas.
 Mokytojai, kurie veda konkrečią pamoką/konsultaciją užtikrina prieigų kontrolę pateikdami
duomenis prisijungimui tik atitinkamiems naudotojams (vaikams ir/arba jų tėvams), taip pat kontroliuoja
prieigą fiksuodami dalyvių lankomumą (kas prisijungė). Administratoriaus teises turi ir jas nustato pats
mokytojas (vedantysis), taip pat nustato dalyvių galimybes/funkcijas (rašyti, kalbėti, transliuoti vaizdą
ir kt.).
 Prisijungimo prie NM priemonės metu naudojamas „https“ sertifikatas, kai prie NM priemonės
jungiamasi per interneto svetainę. Šis būdas yra rekomenduojamas ir dėl didesnio saugumo. Kitas
naudojimo būdas – aplikacija arba į kompiuterį įdiegiama NM priemonės programa.
 Nuotolinio mokymo priemonės naudojimuisi nėra reikalinga rinkti asmens duomenis, todėl įstaiga
nerenka jokių asmens duomenų nuotolinio mokymo priemonės naudojimo metu. Naudojantis nuotolinio
mokymo priemone nereikalingi duomenų tvarkytojai.
 Nuotolinio mokymo priemonė nerenka slapukų; tokiai funkcijai esant naudotojai su sąlygomis gali
susipažinti NM priemonės interneto svetainėje.
 Pasirinkta nuotolinio mokymo priemonė neužkerta kelio įgyvendinti duomenų subjektų teisių,
įtvirtintų BDAR.
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS
 Už ugdymo įstaigos saugos politiką atsakingas asmuo supažindina naudotojus su nuotolinį
mokymą(si) įstaigoje reglamentuojančia tvarka, taisyklėmis, kitais NM reglamentuojančiais
dokumentais, konsultuoja NM priemonės naudotojus NM klausimais ir NM priemonės naudojimosi bei
susijusiais klausimais.
 Asmenims suteikti įgaliojimus suteikti, keisti, apriboti ar naikinti naudotojų prieigos teises
sprendžia įstaigos vadovas.
 NM priemonės naudojimesi kurti paskyrų mokiniams nėra būtina, todėl nekyla poreikis tam
naudoti asmens duomenis. Naudotojai paskyras kuriasi savo iniciatyva. Naudotojams-mokytojams

paskyras susikurti būtina, tačiau, vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo principu, paskyros
susikūrimui rekomenduojama naudoti originalius tik šiuos duomenis: vardą pavardę bei elektroninį
paštą, nes jie reikalingi mokiniams identifikuoti savo mokytojus.
 NM priemone naudojamasi pagal pamokų tvarkaraštį; vaizdo duomenys nesaugomi ir kitaip
nekaupiami, todėl poreikio juos tvarkyti nėra. NM priemonės naudotojams rekomenduojama nuotoliniu
būdu realiai pamatyti vienas kitą, kad būtų išvengta duomenų pasisavinimo, ir įsitikinti, kad
prisijungusiu vardu prisijungė tikrai realus ir būtent konkretus mokinys. Patartina visada išlaikyti
mokinių vaizdo transliaciją, ypač kai vyksta skaitymo, tarimo užduotys.
 Vertinant proporcingumo ir duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus, mokytojai
kontroliuoja mokinių dalyvavimą nuotolinėje pamokoje fiksuodami mokinių lankomumą bei pateiktų
užduočių atlikimą/atsiuntimą tikrinimui. Mokiniui nedalyvavus pamokoje, mokytojas susisiekia su
klasės auklėtoju, jei reikalinga – su tėvais/globėjais: išsiaiškinamos priežastys bei numatomos priemonės
užtikrinti mokinio dalyvavimą pamokose.
 NM priemonės naudotojai saugumo priemones užtikrina, jeigu naudotojai kuriasi paskyras pavyzdžiui, sukuria saugų paskyros slaptažodį. Tinklo įrangos apsauga yra apsaugota slaptažodžiais,
kuriuos naudotojai susikuria savo asmeniniam tinklui, todėl tam reikalavimai nekeliami.
 Nuotolinio mokymosi metu asmens duomenys neišsaugomi jokiose duomenų saugojimo bazėse,
įskaitant ir mokinių atliktas užduotis. Atliktos užduotys, pateiktos mokytojams per TAMO dienyną ir/ar
elektroniniu paštu, patikrinamos ir pateikiamos vaikams per TAMO dienyną ir/ar elektroniniu paštu.
Prisijungimas prie TAMO ir elektroninis paštas iš naudotojo pusės privalo būti apsaugotas
slaptažodžiais, kurie privalo būti laikomi paslaptyje.

