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ROKISKIO JUOZO TUBELIO PROGIMNAZIJOS INFORMACINIU IR
KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJV NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJU
STEBESENOSIR KONTROLES DARBO VIETOJE TVARKOS APRASAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informaciniq ir komunikaciniq technologijq (toliau - IKT) naudojimo bei
darbuotojq stebesenosir kontroles darbo vietoje tvarkos apra5as(toliau - Apra5as) nustato
informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimo darbo metu taisykles, taip pat
darbuotojq stebdsenos ir kontroles darbo vietoje taisykles Roki5kio Juozo Tflbelio
progimnazijoje (toliau - Progimnazija). Apra5asparengtasvadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 27 straipsnio ,,Darbuotojo asmens duomenq ir jo teises i privatq gyvenim4
apsauga"3 punktu.
INFORMACINIU

II.SKYRIUS
IR KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJU NAUDOJIMAS

2. Progimnazija pedagoginiams darbuotojams, administracijai, ra5tvedZiui suteikia
kompiuter[, interneting prieigau pagal poreik[ spausdintuv4 kitas skaitmenines
priemones.
3. Suteiktos darbo priemones priklauso Progimnazijai ir yra skirtos darbo funkcijoms
vykdyti.
4. Darbuotojams, kuriems yra suteikta interneto prieiga ir kita IKT [ranga, asmeniniu
arba darbiniu elektroniniu pa5tu grieLtaidraudZiama:
4.I.
skelbti Progimnazijos konfidenciali4informacij4 internete,jei tai nera susijq
su darbiniq funkcijq vykdymu;
4.2. naudoti internetinE prieig4 komerciniams tikslams, Lietuvos Respublikos
istatymais draudZiamai veiklai, SmeiZiandio, [ZeidZiandio, grasinamojo
pobudZio ar visuomends doroves ir moralds principams prie5taraujandiai
informacijai, kompiuteriq virusams, masinei piktybi5kai informacijai (spam)
siqsti ar kitiems tikslams, kurie gali paZeisti Progimnazijos ar kitq asmenq
interesus;
4.3. parsiqsti ir platinti Progimnazijoje su darbu nesusijusiq grafinp, garso ir
vaizdo medliagq" programing [rang4 siqsti duomenis, kurie yra uZkresti
virusais;
4.4. naudoti irangq neteisetai prieigai prie duomenq ar sistemq, sistemq
saugojimo tikrinimui, skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenq
stebejimui;
4.5. atlikti kitus su darbo funkcijq vykdymu nesusijusius ar teisds aktams
prieStaraujandiusveiksmus;
4.6. naudoti interneting prieigq asmeniniams tikslams su [diegtomis Skype,
Facebookprogramomis, darbo metu narSyti internete ne su darbu susijusiais
klausimais.
5. Darbuotoj ams grieLtai draudZiama:
5.1. savavaliSkaikeisti, taisyti IKT techning ir programinp irang4;

perduoti Progimnazijai priklausandia IKT techning ir programinE [rang4
tretiems asmenims, jei toks perdavimas ndra susijEs su darbiniq funkcijq
vykdymu ar gali pakenkti Progimnazijosinteresams;
5.3. diegti, saugoti,naudoti,kopijuoti ar platinti bet koki4neautorizuot4 neteiset4
autorinesteises paleidLiandi4ar asmeningprograminE/kompiuterinp[rang6
5.4. darbo kompiuteriuose saugoti asmeninEprograming [rang4 ar kitus asmeninius
duomenis,nesusijusiussu tiesioginiupareigqvykdymu;
5.5. atlikti kitus su darbo funkcijq vykdymu nesusijusius ar teises aktams
prieStaraujandiusveiksmus.
6. Progimnazijos darbuotojams naudojant elektroninio pa5to ir interneto resursus
asmeniniams tikslams, Progimnazija neuZtikrina darbuotojq asmeninds informacijos
konfidencialumo.
7. Visi darbuotojai, dirbantys su duomenq bazemis, elektroniniu dienynu, atsako uZ
suteiktq slaptaZodZiq saugume (nepalieka iSsaugotq slaptaZodZiq kompiuteriuose, jei
neuZtikrinamakompiuterio papildoma apsauga)ir neatskleidZiajq tretiems asmenims.
5.2.

III SKYRIUS
STEBESENA IR KONTROLE DARBO VIETOJE
8. Progimnazija organizuoja vidaus ir lauko vaizdo kameromis vidaus patalpq ir
teritorij os stebesen4.
ir kontrolestikslai:
9. Stebesenos
9.1. apsaugotiProgimnazijosturt4patalpose,teritorijoje;
9.2. uZtikrinti vaikq saugumqkoridoriuose, ivykiq, incidentq i5siai5kinimui;
9.3. uztikrinti vaikq saugumeteritorijoje, auto[vykiq, incidentq i5siai5kinimui.
10. Siekiant Siame skyriuje nurodytq tikslq, [ra5ai (saugomi duomenys) tikrinami, kai
kyla [tarimas del teises aktq ar vidaus tvarkos taisykliq paZeidimo ir perZitirimi tik su
paZeidimu susijg duomenys. PerZi[rejimo procedflroje dalyvauja administracijos darbuotojai,
esant reikalui, IKT specialistai.
11. Progimnazija pasilieka teisg be atskiro darbuotojo [spejimo patikrinti jo darbin[
kompiuter[ ir prisijungimo prie interneto svetainiq istorijos turini.
12. Esant poreikiui, i5 anksto informavus darbuotojus, Progimnazija gali taikyti ir
kitokias stebesenosir kontroles priemones.
13. SiekdamaSiameskyriuje nurodytq tikslq, Progimnazija vadovaujasiSiaisprincipais:
13.1. bltinumas - prie5 taikant SiameApra5e nurodytas kontroles formas, [sitikina,
kad naudojamakontroles forma yra nei5vengiamatikslams pasiekti;
13.2. tikslingumas - duomenysrenkami nustatytam,ai5kiam ir konkrediam tikslui;
13.3. skaidrumas- ProgimnazijojeneleidZiamasjoks pasleptasvaizdo, elektroninio
pa5to, naudojimosi internetu ar programomis stebejimas, i5skyrus atvejus,
kuriems esant toks stebejimas leidZiamas pagal [statymus, siekiant nustatyti
paZeidimusdarbo vietoje;
13.4. saugumas- Progimnazljoje yra [diegtos priemonds siekiant uZtikrinti, kad bet
kokie saugomi asmens duomenys butq saugls ir apsaugoti nuo i5orinio
kiSimosi.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Sis ApraSas perZiflrimas ir ,reikalui esant, atnaujinamas ne rediau kaip kart4 per
metus.
15. Sis Apra5as yra privalomas kiekvienam Progimnazijos darbuotojui, turindiam darbo
vietoje kompiuter[ ir prieig4 prie interneto. Darbuotojai su Apra5u supaZindinami
elektroninemispriemonemis. Sio ApraSo paLeidimailaikomi kaip darbo drausmdspaZeidimai,
uZ kuriuos gali bDti taikoma atsakomybd,numatyta Lietuvos Darbo Kodekse.
16. Apie 5l apra5q informuojama Progimnazijos profes.ine s4junga ir su ja
pasikonsultuojama.

