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VILNIAUS „PELĖDOS“ PRADINĖS MOKYKLOS  

MOKINIŲ NAUDOJIMO(SI) MOBILIAISIAIS TELEFONAIS  

TAISYKLĖS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos mokinių naudojimo(si) mobiliaisiais telefonais 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimo(si) mobiliaisiais telefonais mokykloje ir 

mokyklos teritorijoje tvarką.  

2. Taisyklėmis siekiama: 

2.1.Sumažinti žalą vaikų sveikatai, apsaugoti nuo vadinamojo suerzinto silpnumo sindromo, 

pasireiškiančio  nuolatiniu kaprizingumu, emocijų nevaldymu, nuotaikų kaita; 

2.2.Apsaugoti vaikus nuo pavojingo turinio internete bei patyčių mokinių bei mokyklos 

darbuotojų atžvilgiu; 

2.3.Vykdyti priklausomybės nuo mobiliųjų telefonų prevenciją; 

2.4.Užtikrinti mokyklos vidinę tvarką. 

3. Rekomenduojama mobiliųjų telefonų į mokyklą nesinešti; 

4. Mokiniui / mokinei (toliau – Mokinys), atsinešusiam mobilųjį telefoną į mokyklą, draudžiama 

juo naudotis pamokų ir pertraukų metu, renginių bei visos dienos mokyklos grupėje (toliau – 

VDM grupė) buvimo metu;   

5. Mokinys mobilųjį telefoną atnešęs į mokyklą, prieš pirmą pamoką privalo išjungti mobiliojo 

telefono garsą bei vibraciją, t.y. įjungti begarsę aplinką ir mobilųjį telefoną laikyti klasės 

vadovo nurodytoje vietoje (specialiai tam skirtoje dėžutėje / kišenėlėje, savo kuprinėje, kt.); 

6. Mobilųjį telefoną Mokinys pasiima po paskutinės pamokos tik mokytojui leidus; 

7. Mokytojui leidus, mobilusis telefonas gali būti naudojamas pamokų metu tik mokymosi 

tikslais; 

8. Mokinys atėjęs į VDM grupę, įjungia begarsę aplinką bei mobilųjį telefoną laiko grupės 

vadovo nurodytoje vietoje (specialiai tam skirtoje dėžutėje / kišenėlėje, savo kuprinėje, kt.); 

9. Mokinys savo mobilųjį telefoną pasiima tik išeidamas iš VDM grupės namo;  



10. Jeigu Mokiniui iškyla poreikis susisiekti su savo Tėvais / globėjais / rūpintojais (toliau – 

Tėvai), klasės vadovas ar VDM grupės mokytojas skambina Tėvams savo mobiliuoju telefonu 

arba, mokytojui leidus, pats Mokinys savo telefonu susisiekia su Tėvais; 

11. Jeigu Tėvams iškyla poreikis susisiekti su Mokiniu, esančiu mokykloje, tuomet Tėvai 

skambina tiesiogiai klasės vadovui ar VDM grupės mokytojui pagal iš anksto pateiktus 

kontaktinius duomenis; 

12. Jeigu Mokinys atsisako mobilųjį telefoną padėti į mokytojo nurodytą vietą ar be mokytojo 

sutikimo pasiima mobilųjį telefoną, naudojasi juo pertraukų, pamokų metu, VDM grupėje, 

mokytojas turi teisę mobilųjį telefoną paimti, informuoti apie tai Mokinio Tėvus ir atiduoti 

mobilųjį telefoną tik asmeniškai mokinio Tėvams; 

13. Jeigu Mokinys du kartus iš eilės pažeidė Taisykles, Mokinys yra kviečiamas pokalbiui su 

mokyklos socialiniu pedagogu. Prireikus kartu pokalbyje dalyvauja dalyko mokytojas ir/ar 

klasės vadovas,  ir/ar VDM grupės mokytojas; 

14. Jeigu, po pokalbio su socialiniu pedagogu Mokinys ir toliau pažeidinėja Taisykles, Mokinys 

kartu su Tėvais yra kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį; 

15. Mokinius su Taisyklėmis supažindina klasių vadovės. Mokinių Tėvus ir mokyklos darbuotojus 

su Taisyklėmis per TAMO dienyną supažindina mokyklos administracija. Taisyklės 

skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje www.peledospradine.lt; 
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