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ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA VYKDANT NUOTOLINĮ MOKINIŲ UGDYMĄ 

 

I. NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

1. Ugdymo įstaigos darbuotojų vaidmenys ir atsakomybės nustatytos „Alytaus Dzūkijos 

mokyklos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos apraše“, patvirtintame Alytaus Dzūkijos 

mokyklos direktoriaus2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-35-(1.2). 

2. Mokykla taiko sinchroninio ir asinchroninio nuotolinio mokymo būdus.  

3. Įvykus saugumo incidentui, asmens duomenų saugumo pažeidimui ir pan. mokiniai, 

mokytojai reaguoja nedelsiant: sustabdo mokymą, fiksuoja pažeidimą, informuoja vaiko tėvus, 

mokyklos socialinę pedagogę.  

4. Nuotolinio mokymo metu naudojami susirašinėjimo įrankiai (Tamo dienynas, Office 365 

paštas). Elektroninius laiškus pasibaigus mėnesiui panaikina dalyko mokytojas(laiškų gavėjas). 

5. Mokyklos vadovai informuoja mokytojus kaip tinkamai naudotis nuotolinio mokymo 

priemonėmis ir kokios yra naudotojų pareigos, siekiant užtikrinti naudojimo elektronine priemone 

perduodamų duomenų saugumą (operacinių sistemų naudojimas ir atnaujinimas, reikalavimai 

antivirusinėms programoms, slaptažodžių pasirinkimas ir keitimas, interneto grėsmės, pareiga 

atsijungti nuo paskyros, kai ja nėra naudojamasi, tokiu būdu ribojant trečiųjų asmenų neteisėtas 

prieigas prie asmens duomenų ir nuotolinio mokymo priemonėje esančios informacijos ir pan.). 

6. Klasių auklėtojai informuoja mokinius ir jų tėvus kaip tinkamai naudotis nuotolinio 

mokymo priemonėmis ir kokios yra naudotojų pareigos ir atsakomybės, siekiant užtikrinti naudojimo 

elektronine priemone perduodamų duomenų saugumą. 

 

II. ASMENS DUOMENŲ SAUGOS UŽTIKRINIMAS 

 

7. Nuotolinio mokymo proceso organizavime dalyvauja už mokyklos saugos politiką 

atsakingas asmuo. 

8. Nuotolinio mokymo metu renkami mokinių darbai. Įvertinus mokinio darbą, aptarus su 

mokiniu vertinimo rezultatus mokytojas darbą panaikina. Jokie asmens duomenys nesaugomi. 

9. Už ugdymo įstaigos saugos politiką atsakingas asmuo prižiūri nuotolinio mokymo 

organizavimo ir pasirinktų priemonių naudojimo saugumą. 

10. Mokyklos inžinieriui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui suteikiami įgaliojimai 

suteikti, keisti, apriboti ar naikinti naudotojų prieigos prie Office 365  teises. 

11. Nauji mokinių ir jų tėvų asmens duomenys nerenkami. 

12. Nuotolinio mokymo priemonės naudotojams (mokiniams) Office 365 sugeneruoti 8 

simbolių prisijungimo slaptažodžiai, turi būti pakeisti kiekvieno vartotojo, laikantis platformos 

saugumo reikalavimų. Šiais slaptažodžiais kiekvienas naudotojas jungiasi prie savo prieigos. 

Mokiniai informuoti slaptažodžiais su niekuo nesidalinti, nesijungti per neapsaugotus wifi tinklus, 

jungtis tik per patikimą tinklą (pvz. iš namų). 
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