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KAUNO O'RYTO" PRADINES MOKYKLOS

INFORMACINIV IR KOMUNIKACINIV TECHNOLOGIJU NAUDOJIMO BEI
DARBUOTOJU STEBESENOS IR KONTROLES DARBO VIETOJE TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimo
bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarka (toliau - Tvarka) nustato Kauno ,,dyto,,
pradines mokyklos (toliau - Mokyklos) informaciniq ir komunikaciniq technologrj,{ nurdo.lirno
darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoie
taisykles bei mast4.

II SKYRIUS
INFORMACINIU IR KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJU NAUDOJIMAS

2-' Mokykla atsiZvelgiant i darbovieteje einamas pareigas savo nuoZiiira darbuotojams
suteikia darbo priemones (kompiuteri, prieig4 prie interneto, eleklronini pa5t4 bei kit4 informaciniq
technologijq ir telekomunikacij q irang4).

3. Suteiktos darbo priemones priklauso Mokyklai ir yra skirtos darbo funkcijoms vykdyti.
4. Darbuotojams, kurie naudojasi Mokyklos suteiktu elektroniniu pa5tu, interneto prieiga ir

kita informaciniq technologijq ir telekomunikacijq franga, grieLtai draudLiama:
4'1. skelbti, platinti Mokyklos konfidenciali4 informacij4 (iskaitant, bet neapsiribojant,

autorines teises objektus, vidinius Mokyklos dokumentus) internete, jei tai nera susijg su Aarbiniq
funkcijq vykdymu;

4.2. naudoti elektronini pa5t4. ir interneto prieig4 asmeniniams, komerciniams tikslams,
Lietuvos Respublikos istatymais draudLiamai veiklai, SmeiZiandio, iLeidLiandio, grasinamojo
pobldZio ar visuomenes doroves ir morales principams priestaraujandiai informacijai, iompiuteriq
virusams, masinei piktybi5kai informacijai (spam) siqsti ar kitiems tikslams, kuiie gali pa2eisti
Mokyklos ar kitq asmenq teisetus interesus;

4'3. parsisiqsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusi4 grafing, garso ir vaizdo medLiag4,
Zaidimus ir programing irang4, siqsti duomenis, kurie yra uZkresti viiusais, turi ivairius kii=us
programinius kodus, bylas, galindias sutrikdyti kompiuteriniq ar telekomunikaciniq irenginiq bei
programines irangos funkcionavim4 ir saugum4;

4.4. savaranki5kai keisti, taisyti informaciniq technologrjq ir telekomunikacijq techning ir
programing irang4;

ir telekomunikacijq techning
susijgs su darbiniq funkcijq

4.6. diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokiq neautorizuot4, neteiset4, autorines
te i se s p aLeidziandiq ar asmeni ng pro gramin g/kompiutering iran g4;

. 4.7 .naudoti iraogq neteisetai prieigai prie duomenq ar sistemq, sistemq saugumo tikrinimui,
skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenq stebejimui;

4' 5. perduoti Mokyklos priklausandi4 informaciniq technologii q
ir programing irang4 tretiesiems asmenims, jei toks peidavimas nera
vykdymu ar gali bet kokiu budu pakenkti mokyklos interesams;



5' atlikti kitus su darbo funkcijq vykdymu nesusijusius ar teises aktams priestaraujandius
veiksmus.

6' Mokyklos darbuotojams naudojant elektroninio paSto ir interneto resursus asmeniniaistikslais, Mokykla neuitikrina darbuotojq asmenines informacijos konfidencialumo.
7' Kiekvienam Mokyklos darbuotojui suteikiamu, unikulm prisijrngimo prie Mokyklostinklo resursrl vardas ir slaptaZodis. Darbuotojas privalo saugoti suteikiE siffiool ir neatskleisti jotretiesiems asmenims.

III SKYRIUS
DARBUOTOJV STEBESENA IR KONTROLE DARBO VIETOJE

8' Mokykla organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu budu vykdomo keitimosiprofesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesq stebesen4.organizuodama stebesen4 Mokykla visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitq siame skyriujenurodytq principq ir stebesenos priemones taiko tik tais atuelais, tai iikeltq iitrrq kitomis, maLiaudarbuotoi q privatum4 riboj andiomis priemonemis neimanoma pasiekti.9. Stebesenos ir kontroles darbo vietoie tikslai:
9' 1' Apsaugoti konfidencialius Mokyklos duomenis nuo atskleidimo tretiesiems asmenims;

,g'2'Apsaugoti Mokyklos paslaugq gavejq ir darbuotojq asmens duomenis nuo neteisetoperdavimo tretiesiems asmenims;
9.3. Apsaugoti Mokyklos informacines sistemas nuo

pavoj ingq interneto puslapiq, kenkej i Skq pro gramq ;

isilauZimq ir duomenq vagysdiq, virusq,

9'4' Apsaugoti Mokyklos turt4 ii uztltrinti asmenq saugum? Mokyklos patalpose arteritorijoje;
9'5' Apsaugoti Mokyklos turtinius interesus ir uztikrinti darbo pareigq laikym4si.10' Mokykloje, siekiant Sios Tvarkos 9 punkte nurodytq tikslq, yra naudojamos specialiosprogramos' kuriomis yra automatiniu budu i5saugoma inrot-a"f u upi. 

- 

ou.uuotojq internetonarsymo istorij4, kuri yra saugoma ut_."?. menesi. Saugomi duomenys ipie oa.buotojq narsymoistorij4 ndra nuolatos stebimi, jq perZiDrejimas vykdomfs tik tada, kai kyla pagristas ltarimas delteises aktq ar darbo pareigq pazeidimo, ir perZi[rima tik su galimu paZeidimu suslg duomenys.11' Sia Tvarka darbuotojai i5 anksto_.informuojaml, k1d Mokykla gali patikrinti jiemspriskirtuose kompiuteriuose ir ielefonuose idiegtq komunikacijos programq (pvz. slrype, viber,Messenger, Facebook, Instagram ir kt.)turini, titorq elektroninisusirasinejim4 ir interneto narsymoistorij4 tiek, kiek tai yta butina Sioje Tvarkoj. nu*utytiems tikslams pasiekti, laikantis Tvarkos 14punkte nurodltq principq. y u.

12' Mokykla pasilieka teisg be atskiro darbuotojo ispejimo riboti prieig4 prie atskirq internetosvetainiq, komunikacijos programq ar _p.rogramin., l.ungor. NepakankJni minetq priemoniq,Mokykla gali tikrinti, kaip darbuotojas talt<osi elektroninio pasto ir interneto res,,'srl naudojimoreikalavimq Sioje Tvarkoje nurodytais tikslais, tiriant incidentus, atiduoti darbuotojq naudojam4
irang4 tirti tretiesiems asmenims, kurie teises uttr+ truriurytu tyurtu turi teisg tokius duomenis gauti.13' Mokykla apie tai i5 anksto informavusi darbuoto.l.r, ir ispejusi vaizdiniu Zymeniu gali
lrlngti uaizdo stebejimo irenginius Mokyklos koridoriuose ar teritorijoje siekiant sios Tvarkos 9.4 ir9'5 punktuose numatytq tikslq ir laikantis Tvarkos r+ pr.r.t. nurody,tq principq.

14' Esant poreikiui, i5 anksto informavusi daibuotojur, ,i.tdu-" si;; Tvarkos 9.4 ir 9.5punktuose numatytq tikslq ir laikantis Tvarkos 16 punkte nurodytq principq, Mokykla gali taikyti irkitokias darbuotoiq stebdsenos ir kontroles pri.-on., lfur. gurro irasymo ir kt.).l5' Siekdama Siame skyriuje nurodytq.tikslq, l,loi<ytcta vadovaujasi siais principais:15'1' Biitinumas - Mokykla, pries taikyda.na Sioje Tvarkoje nurodytas darbuotojq kontrolesformas' isitikina, kad naudojama kontroles forma yra ieisvengiamai butina nustatltiems tikslamspasiekti.
15'2' Tikslingumas.- duomenys renkami nustatytam, aiskiam ir konkrediam tikslui ir ndratoliau tvarkomi budu, neatitinkaneiu sioje Tvarkoje nuroaflq tikslq.



15'3' Skaidrumas - Mokykloje neleidZiamas joks pasleptas vaizd,o, elektroninio pa5to,
naudojimosi intemetu ar programomis stebejimas, isskyrus atvejul, kuriems esant toks stebejimas
leidZiamas pagal istatymus arba kai pagal iitatymus 6iaziami iotie Mokyklos veiksmai, siekiant
nustatyti paZeidimus darbo vietoj e.

15'4' Proporcingumas - asmens.duomenys, kurie gaunami vykdant Siame skyriuje nurodyt4
kontrolg, yra susijg ir nepertekliniai lyginant su nustatytu Jekiamu tikslu.

l5'5' Tikslumas ir duomenq i5saugojimas - bet kokie duomenys, susijg su darbuotojo
kontrole, yra tikslDs, jei reikia nuolat atnaujinami ir teisetai saugomi ne ilgiau nei tai butina.
. 15'6' Saugumas - Mokykloje yra idiegtos atitinkamos technines i-r organizacines priemones

siekiant uZtikrinti, kad bet kokie targo-i ur-.n, duomenys bfitq saugus ir ipsaugoti nuo isorinio
kiSimosi.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16' Si Tvarka perZi[rima ir atnaujinama esant poreikiui arba pasikeitus teises aktams, kurie
reglamentuoj a Sios srities teisinius santykius.

17' Si Tvarka yra privaloma visiems Mokyklos darbuotojams. Darbuotojai su Sia tvarka beijos pakeitimais yra supaZindinami pasirasytinai arba elektroninemis priemonemis ir isipareigoja jos
laikytis' Sios Tvarkos paZeidimai gali buti laikomi darbo pareigq pazeidimais, uZ kuriuos gali bttitaikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

18' Apie 5i4 Tvark4 yra informuoti lVlokyklos darbuotojq atstovai ir su jais pasikonsultuota
del Sios Tvarkos.


