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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS 

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO(SI) TAISYKLĖS 

 

Taisyklės parengtos vadovaujantis Kauno technologijos universiteto Vaižganto 

progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 2021 m. gegužės 18 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-136. Taisyklėmis siekiama:  

• sumažinti žalos vaikų sveikatai riziką, irzlumą, atsirandantį vaikus atitraukus nuo mobiliųjų 

įrenginių, negebėjimą koncentruoti dėmesio; 

• apsaugoti vaikus nuo tokio pavojingo turinio internete kaip smurtas ar pornografija, taip pat 

ir patyčių mokinių ir  mokyklos darbuotojų atžvilgiu; 

• vykdyti priklausomybės nuo mobiliųjų įrenginių, vėliau peraugančios į nomofobiją  

prevenciją; 

• užtikrinti progimnazijos vidinę tvarką. 

1. Mokiniui, atsinešusiam į mokyklą mobilųjį telefoną, draudžiama juo naudotis pamokų ir 

pertraukų metu. 

2. Dalyko mokytojui leidus, mobilusis telefonas gali būti naudojamas tik mokymosi 

tikslams. 

3. Išimtinais atvejais (trauma, liga ir kitos ekstremalios situacijos) mokyklos darbuotojui 

leidus, galima skambinti tėvams arba artimiesiems. 

4. Prasidėjus pirmai pamokai klasės kabinete, mokinys(-ė), atsinešęs į pamoką telefoną, 

privalo išjungti garsą ir padėti į telefonų laikymui skirtą dėžutę. 

5. Dėžutes su telefonais pamoką vedantis mokytojas padeda į stalčių, kuris yra užrakinamas.  

6. Raktai nuo stalčiaus pakabinami pas budėtoją. 

7. Telefonai atiduodami po paskutinės pamokos, kuri vyko klasės kabinete. Tai padaryti 

padeda paskutinę pamoką klasės kabinete vedantis mokytojas. 

8. Klasės auklėtojas parengia ir kabinete, matomoje vietoje, palieka klasės pamokų 

tvarkaraštį, kuriame nurodo telefonus surenkančių  ir atiduodančių mokytojų pavardes. 
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9. Jeigu telefonai dėl nenumatytų priežasčių yra nesudedami į dėžutę (pamoka vyksta ne 

klasės kabinete, renginys, pasikeitė mokytojas ir kt.) mokinys išjungia telefono garsą, pasideda jį 

saugiai ir nesinaudoja ugdymo proceso (pamokų, pertraukų, renginių ir kt.) metu. Už telefono 

saugumą atsako pats mokinys.  

10. Jeigu mokinys atsisako telefoną dėti į dėžutę, be leidimo naudojasi juo pamokų bei 

pertraukų metu, mokyklos darbuotojas turi teisę jį paimti ir perduoti soc. pedagogui, kuris grąžina 

telefoną asmeniškai mokinio tėvams.   

11. Jei mokinys atsisako atiduoti ugdymo proceso metu naudojamą telefoną, jam surašomas 

drausmės pažeidimo aktas ir soc. pedagogas informuoja apie tai mokinio tėvus (telefonu arba per      

el. dienyną TAMO). 

12. Mokiniui surinkus tris drausmės pažeidimo pažymas dėl neleistino mobiliojo telefono 

naudojimo, jo elgesys, pasikvietus tėvus,  svarstomas VGK komisijos posėdyje, poreikiui esant, ir 

administracijos posėdyje. 

13. Su Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos mobiliųjų telefonų 

naudojimo(si) taisyklėmis klasių auklėtojai supažindina 1–4 klasių mokinius žodžiu,  5–8 klasių 

mokinius pasirašytinai, o administracija per el. dienyną TAMO progimnazijos darbuotojus ir mokinių 

tėvus. Taisyklės skelbiamos progimnazijos internetinėje svetainėje. 
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