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Kaip registruotis svetainėje www.esafetylabel.eu? 
 
Jei, nuėjus į svetainę www.esafetylabel.eu, jos aplinka rodoma anglų kalba, pirmiausia reikėtų pasirinkti 
lietuvių kalbą – kalbos pasirinkimo funkcija yra viršutiniame dešiniajame svetainės kampe. 

Norint registruotis, spaudžiamos nuorodos „Prisijungti prie bendruomenės“ → „Susikurti paskyrą“, kur 
sukuriama asmeninė besiregistruojančio asmens paskyra bendruomenėje.  

Registracijos metu jums taip pat reikės nurodyti atstovaujamą įstaigą:  

- pasirinkti iš esančio įstaigų sąrašo, jei mokykla jau yra registruota sistemoje, arba 

- savo mokyklos sąraše neradus, reikia ją užregistruoti nurodant mokyklos pavadinimą, adresą, 
interneto svetainės adresą, bei kitą informaciją pasirinktinai. 

 

 
Ką daryti, jei registruojantis suklystama nurodant tam tikrus duomenis: pasirenkama ne ta mokykla, 
įsivelia klaidos nurodant mokyklos pavadinimą ir pan.? 
 
Reikėtų kreiptis į asociaciją „Langas į ateitį“ (Rita Šukytė, rita.sukyte@langasiateiti.lt, 8-5 2397813), ir 
klaidas ištaisysime. 
 

 
Ką daryti užsiregistravus sistemoje, tačiau savęs nematant narių sąraše? 
 
Taip nutinka ne iki galo pabaigus registracijos procesą. Kai prisijungsite prie sistemos, rasite klausimą 
„Nerandate savęs narių sąraše?“ – čia pateikta nuoroda registracijai užbaigti. 
 

 
Mūsų mokykla užsiregistravo svetainėje www.esafetylabel.eu. Kaip galime gauti ženklelį? 
 
Ženkleliui gauti turi būti užpildyta mokyklos vertinimo forma, ką gali padaryti mokyklos atstovas 
bendruomenėje. Formą rasite skiltyje „Mano mokyklos erdvė“. 

 
 

http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
mailto:rita.sukyte@langasiateiti.lt
http://www.esafetylabel.eu/


 

Apklausos anketą sudaro 30 atsitiktinai parinktų mokyklos infrastruktūros, taisyklių ir patirties vertinimo 
klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Atsakydami į klausimus, pasitarkite su mokytojais, 
mokiniais ir mokyklos direktoriumi, nes visi jie turi didelės įtakos mokyklos aplinkai.  

Klausimų pavyzdžiai: 

- Infrastruktūra: Ar visi jūsų mokyklos kompiuteriai apsaugoti nuo virusų?, Ar turite bendrai 
nustatytą programinės įrangos diegimo į mokyklos sistemą tvarką? 

- Taisyklės: Ar mokykla yra parengusi mobiliųjų telefonų ir kitų skaitmeninių įtaisų naudojimo 
tvarką?, Ar yra įvestos mokyklos taisyklės, kuriose apibrėžta, kaip darbuotojai turėtų elgtis 
internete? 

- Patirtis: Ar mokiniai šviečiami apie saugesnį internetą? Ar kitos mokyklos tarnybos dalyvauja 
sprendžiant Saugios e. erdvės klausimus (pavyzdžiui, konsultantai, psichologai)? 

 

Užpildžius vertinimo anketą, pagal pateiktus atsakymus mokyklai skiriamas tam tikras taškų skaičius, 
pateikiamas veiksmų planas, kuriame išskiriamos stipriosios ir silpnosios pusės, pateikiami patarimai 
elektroninės erdvės saugumo didinimui. 

 

Pildant anketą rekomenduojame bendradarbiauti su mokyklos administracija, IT inžinieriumi bei kitais 
elektroninės erdvės saugumu besirūpinančiais asmenimis. Vienas atstovas gali tiesiog nežinoti visos 
mokyklos tvarkos. 

 

 
Man neleidžiama pildyti vertinimo anketos, kodėl? 
 
Saugios e. erdvės ženklo bendruomenėje besiregistruojančių vienos švietimo įstaigos atstovų skaičius yra 
neribojamas. Tačiau tik pirmasis užsiregistravęs tampa mokyklos administratoriumi bendruomenėje ir turi 
teisę pildyti vertinimo formą.  

Visus mokyklos atstovus galima rasti mokytojų sąraše. O iškilus poreikiui pakeisti asmenį, atsakingą už 
vertinimo formos pildymą – kreipkitės į asociaciją „Langas į ateitį“ (Rita Šukytė, 
rita.sukyte@langasiateiti.lt, 8-5 2397813). 

 

 
Kokį ženklelį mokykla gali gauti? 
 
Įvertinus mokyklos pateiktą apklausos formą ir aktyvumą saugios e. erdvės ženklo bendruomenėje, gali 
būti suteikiamas trijų lygių ženklelis: 

- Bronzinis – suteikiamas mokyklai gavus min 22 vertinimo formos taškus, o aktyvumas saugios 
e. erdvės ženklo bendruomenėje nebūtinas; 

- Sidabrinis – suteikiamas mokyklai gavus min 44 taškus, o taip pat pasidalinus mokyklos 
patirtimi/ištekliais skiltyje “Mano mokyklos erdvė”, dalyvaujant bendruomenės forumuose; 

- Auksinis – suteikiamas mokyklai gavus min 55 taškus, bei aktyviai dalinantis savo patirtimi su 
kitomis mokyklomis ir mokyklos bendruomene. 
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Ar ženklelis suteikiamas neribotam laikui? 
 
Ne, ženklelis yra suteikiamas 1,5 metų laikotarpiui. Praėjus šiam laikotarpiui vėl reikia pildyti vertinimo 
formą ženklelio galiojimo pratęsimui ar aukštesnio lygio ženklelio gavimui. Vertinimo formą galima pateikti 
ne dažniau kaip kas 12 mėnesių. 
 

 
Mokykla yra gavusi bronzinį ženklelį. Ką daryti siekiant aukštesnio įvertinimo? 
 
Aukštesnio lygio ženklelis yra sidabrinis. Jis suteikiamas mokyklai gavus min 44 vertinimo anketos taškus, o 
taip pat pasidalinus mokyklos patirtimi/ištekliais skiltyje „Mano mokyklos erdvė“, dalyvaujant forumuose. 

Jei jūsų mokyklos vertinimo anketos rezultatas yra daugiau kaip 44 taškai, tuomet sudalyvaukite 
forumuose, įkelkite išteklių skiltyje „Mano mokyklos erdvė“ ir apie tai praneškite asociacijai „Langas į 
ateitį“ (Rita Šukytė, rita.sukyte@langasiateiti.lt, 8-5 2397813) – jūsų mokyklai bus suteiktas sidabrinis 
ženklelis.  

Švietimo įstaigoms, gavusioms sidabrinį ženklelį išsiųsime Saugesnio interneto atributikos, skirtos 
šviečiamosioms veikloms mokykloje. 

 

 
Kokiais mokyklos ištekliais galima dalintis skiltyje „Mano mokyklos erdvė“? 
 
Mokyklas kviečiame dalintis savo patirtimi ir ištekliais saugios elektroninės erdvės srityje: taisyklių ar 
tvarkų pavyzdžiais, rengiamomis veiklomis, atliktais tyrimais ir jų rezultatais, ar pan.  
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