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TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS
KOMPIUTERIŲ IR DAUGINIMO APARATŲ NAUDOJIMO TVARKA

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kompiuterių ir techninių priemonių naudojimo ir apsaugos tikslas – nustatyti 
minimalius reikalavimus kompiuterių ir techninių priemonių naudojimui ir apsaugai Tverų 
gimnazijoje ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje.

II. KOMPIUTERIŲ IR TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO IR APSAUGOS
VYKDYMAS

2. Kompiuterine technika ir techninėmis mokymo priemonėmis gali naudotis visi 
gimnazijos darbuotojai, o moksleiviai gavę leidimą iš mokytojų atsakingų už  kompiuterius ir 
technines mokymo priemones.

3. Gimnazijoje esantys kompiuteriai naudojami ugdymo procese ir vykdant 
gimnazijos administravimą. 

4. Bibliotekoje ir kabinetuose esantys kompiuteriai naudojami informacijos paieškai 
bei ugdymo procesui gerinti. 

5. Informatikos kabineto kompiuteriai naudojami per informacinių technologijų 
pamokas ir kitų dalykų pamokose, prieš tai suderinus darbo grafiką su informacinių technologijų
mokytoju.

6. Nešiojamas kompiuteris skirtas seminarams vesti ir pamokų organizavimui. 
7. Dauginimo aparatu šviečiama mokomoji bei informacinė medžiaga, reikalinga 

ugdymo procese bei gimnazijos administravime. 
8. Dauginimo aparatu mokytojų kambaryje leidžiama naudotis visiems mokytojams. 
9. Didesni dauginamos medžiagos skaičiai (raštinėje) derinami su gimnazijos

administracija. 
10. Moksleiviams medžiaga dauginama raštinės kopijavimo aparatu, atsiskaitant pagal

mokyklos  tarybos  nustatytus  įkainius.  Surinktos  lėšos  už  kopijavimo  paslaugas  įnešamos  į
buhalterijos kasą. 

11. Neleidžiama dauginti, jei tai nesusiję su ugdymo procesu ar gimnazijos
administravimu. 

III. REIKALAVIMAI KOMPIUTERINĖS IR INFORMACINĖS SISTEMOS BEI
TECHNINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMUI IR APSAUGAI

12. Atsakingais už kompiuterinės technikos ir techninių mokymo priemonių 
naudojimą skiriami darbuotojai direktoriaus įsakymu:

12.1.  už informatikos kabinete – mokytojas K. Mačernis;
12.2.  už bibliotekoje ir skaitykloje – bibliotekininkės S. Plechavičienė, L. 

Švaplienė;
12.3.  už klasėse ir kabinetuose esančią kompiuterinę įrangą ir technines 

mokymo 
priemones atsakingi klasių mokytojai ir kabinetų vadovai.

13. Priemonės nustatyta tvarka inventorizuojamos, esant reikalui, atliekamas jų 



remontas. Reguliariai tikrinti bibliotekoje esančius kompiuterius, esant gedimui, pranešti 
programuotojui.
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14. Priemonių naudojimo ir apsaugos taisyklių laikymąsi tikrina direktoriaus 
pavaduotojai ugdymo ir ūkio reikalams.

15. Gimnazijos kompiuterinės informacinės sistemos ir techninių mokymo priemonių 
saugumą užtikrina:

15.1. vietinė signalizacija;
15.2. naktiniai sargai ir dienos metu budintys mokyklos darbuotojai.

                                                                   
       


