
 

KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS 

KOMPIUTERIŲ NAUDOJIMO 

TAISYKLĖS  



Bendroji informacija 
1. Kompiuteris skirtas gimnazijos bendruomenės nariui, 

turinčiam teisę juo naudotis.  

o Mokytojų kambaryje — gali naudotis mokytojai.  

o Bibliotekoje - informacijos centre — visi.  

o Klasėse — dėstantys mokytojai ir mokiniai, kuriems leidžia 

mokytojas.  

o IT klasėse — mokiniai ir dėstantys mokytojai.  

2. Gimnazijos kompiuteriu mokiniai gali atlikti mokytojų paskirtas 

užduotis, projektinius darbus, ieškoti nurodytos informacijos 

internete, pasitikrinti įrašus e.dienyne, naudotis el.paštu.  

3. Informuojame, kad visi Jūsų veiksmai fiksuojami duomenų 

bazėje.  

4. Apie visus Jūsų neteisėtus veiksmus bus pranešta gimnazijos 

administracijai, taip pat bus apribotas naudojimasis 

kompiuteriu bei kompiuterių tinklo resursais ir internetu.  



Rekomendacijos 

1. Išsaugokite sukurtus darbus savo aplanke: mokiniai – 

mokinių serveryje, mokytojai – mokytojų serveryje. Ant 

darbalaukio išsaugoti failai bet kada gali būti ištrinti.  

2. Mokinių skaitmeniniai darbai saugojami gimnazijos 

kompiuteriuose vienerius mokslo metus, o mokytojų failai 

laikomi slaptažodžiu apsaugotame mokytojų serveryje tol, 

kol mokytojas jų neištrina arba galioja mokytojo darbo 

sutartis.  

3. Baigę darbą ATSIJUNKITE iš savo vartotojo paskyros „Išeiti“ 

(Exit) arba taisyklingai išjunkite kompiuterį  naudodami 

„Išjungti“ (Shut Down) komandą.  

4. Jei naudojote PROJEKTORIŲ, palaukite, kol jis išsijungs, ir 

tik tada išjunkite elektrą.  

 



Įspėjame, kad: 

1. Draudžiama jungti kompiuterį, jeigu patalpoje mažesnė nei 

+15
o
C ar didesnė nei +29

o
C temperatūra.  

2. Draudžiama į gimnazijos kompiuterius savavališkai įrašinėti 

įvairias programas, filmus, žaidimus.  

3. Dirbdami neištrinkite ir nesugadinkite kitų vartotojų sukurtų 

failų.  

4. Naudodamiesi internetu nepažeiskite įstatymų, nesilankykite 

įtartinose ir draudžiamose svetainėse, paisykite autorių 

teisių.  

5. Nenaudokite sugadintų, pažeistų CD, DVD diskų, atmintukų. 

6. Neužkrėskite kompiuterių sistemos virusais! Perkeldami 

informaciją iš keičiamos laikmenos (atmintuko/USB rakto, 

telefono ir pan.) į kompiuterį, įrašomus failus VISADA 

patikrinkite antivirusine programas.  



Atsakomybė  

1. Gimnazijos kompiuteriuose nesaugokite asmeninės 

informacijos (nuotraukų, sutarčių, CV ir kt.).  

2. Prie kompiuterio bei monitoriaus nelaikykite skysčių, lengvai 

užsidegančių medžiagų, maisto produktų ir gėlių.  

3. Neuždenkite monitoriaus viršutinės dalies, kompiuterio 

korpuso šonų bei galo.  

4. Savavališkai nekeiskite sukomplektuotų darbo vietos 

įrenginių.  

5. Apie atsiradusius darbo kompiuteriu nesklandumus 

praneškite IKT specialistui, IT mokytojai arba 

bibliotekininkei.  

6. Piktavališkai sugadinus kompiuterinę įrangą, reikės atlyginti 

materialinę žalą.  

 


