
 

VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS ATSAKINGO NAUDOJIMOSI 

ASMENINIAIS MOBILIAISIAIS ĮRENGINIAIS (AMĮ) TVARKOS APRAŠAS 

1. Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos taryba, siekdama sveikos, socialios, bendruomeniškos, 

atsakingos asmenybės ugdymo(si), priėmė sprendimą, kad mokykloje ir jos teritorijoje mokiniai 

asmeninius mobiliuosius įrenginius (mobilius telefonus, planšetinius kompiuterius) (toliau – AMĮ) 

viso ugdymo proceso metu visoje progimnazijos teritorijoje gali naudoti ribotai, tik ugdymo tikslais 

mokytojui nurodžius. 

2. AMĮ naudojimo taisyklės 1–4 klasių mokiniams taikomos nuo 2021 09 01. 

3. AMĮ naudojimo taisyklės 5–8 klasių mokiniams taikomos nuo 2021 11 08. 

4. AMĮ į mokyklą atsinešti galima. 

5. Atėjus į mokyklą, AMĮ turi būti paliekami klasėje sutartoje bendroje vietoje („Telefonų 

viešbutyje“) arba laikomi kuprinėse pamokų ir pertraukų metu iki ugdymo proceso pabaigos. Dėl 

AMĮ surinkimo ar leidimo laikyti kuprinėse sprendžia klasės vadovas tardamasis su klasės tėvų 

komitetu. Perduodamų laikyti  ar kuprinėse laikomų AMĮ garsas turi būti išjungtas. 

6. Susisiekti su vaiku tėvai gali skambindami klasės vadovui ar į mokyklos raštinę tel. 85 215 3657. 

7. Mokiniai gali skambinti iš savo telefono klasės mokytojui ar budinčiam mokytojui leidus. 

8. Mokykla ir jos darbuotojai nėra atsakingi už vaiko asmeninį materialųjį turtą, taip pat ir už AMĮ. 

Visais atvejais už mokinių asmeninių daiktų (tarp jų ir AMĮ) saugumą bei būklę progimnazijos 

teritorijoje yra atsakingas tuos daiktus atsinešęs asmuo. 

9. AMĮ gali būti naudojami ugdymo tikslais mokytojo nurodymu. 

10. Pastebėjus mokinį,  naudojantį AMĮ,  

10.1. pirmą kartą sakoma pastaba žodžiu, prašoma pasidėti AMĮ priemonę; 

10.2 antrą kartą rašoma pastaba el. dienyne; 

10.3. pasikartojus pažeidimui pildomas mokinio elgesio taisyklių pažeidimo aktas (sutrumpinta 

forma),  paimama AMĮ priemonė ir grąžinama tik tėvams;   

10.4. pasikartojus pažeidimui situacija svarstoma VGK; 

10.5. pasikartojus pažeidimui situacija svarstoma Progimnazijos taryboje; 

10.6. pasikartus pažeidimui gali būti inicijuojamas mokymo sutarties nutraukimas. 

11. AMĮ naudojimo taisyklių įsigaliojimo 5–8 klasėse procedūra:  

11.1. Spalio 25–29 d. mokiniai supažindinami su AMĮ naudojimo taisyklėmis. Už supažindinimą 

atsakingi klasių vadovai. 

11.2. Lapkričio 8–12 vykdoma stebėsena, teikiamos pastabos žodžiu. 

11.3. Nuo lapkričio 15 d. taikoma pasekmių sistema. 

11.4. Klasės bendruomenei susitarus, AMĮ naudojimo taisyklės klasėje gali įsigalioti ir anksčiau. 

Apie tai klasės vadovas informuoja klasėje dirbančius mokytojus. 


