
]RTINTA

KAUNO LOPSELIO-DARZELTo,,RASyTE* ELEKTRoNTNIo DrENyNo TVARKyMo
NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

i ' Kauno lop5elio'darZeiio ,,Rasytd" (toliau - lop5elis-darZelis) elektroninio dienyno
tvarkymo nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
eiektroninio dienyno administravimo, tvarkymo, prieZifiros, dienynq sudarymo elektroninio dienrrno
duomenq pagrindu, jr4 i5spausdinimo ir perkelimo i skaitmening laikmenq tvark4.

Z. Sie nuostatai parengli, vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo minisfro 2013 m. lapkridio 21 d. isakymu
Nr. V-1i06, ,,Prielmokyklinio ugdymo tvarkos aprasas'o II d. I I p. {hin.,20!3,Nr. 122-6236);

2'2, dokrmentr; rengimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 20i 1 rn,

liepos 4 d. isakymu Nr. V-l t7 (2in.,2011, Nr. gg-4229);

2'3' dokumenttl tvarkynro ir apskaitos taisyklemis, pati,irtintomis Lietuvos vyriausiojo
arclryvaro 20i 1 rrr. liepos 4 d. isakynru Nr. v-l 1g (zin,z01l,Nr. gg-a230);

2'4, elektroniniq dokunrentq valdyino taisyklemis, patvirtintornis l,ietuvos vyriausiojo
archyvaro 2011 rn. gruodzio 2g d. lsakymu Nl. v-15g 7zin.,2arz,Nr. 3_104);

2'5' dienynrl sudarymo elekhoninio dienyno duomenq pagrindu tvarkos aprasu. patvirlintg
Lietuvos Respublikos Sr'ietimo ir rnoksto ministro 2008 m. liepos 4 d, isakymu Nr. ISAK -200g
(Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2QI6 m. kovo 15 d. isakymo Nr. V-195
redalccija).

3. Nuostatuose vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir
kituo se Svietim4 re gl amentuoj andiuo s e teises akfuo se vartoj amas s4vokas.

4' Dienynas elektroninio dienyno duomenq pagrindu sudaromas tvarkant identiskus skyrius ir
ivedant tuos padius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio form4 tvirtina Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo minisfras. Elektroninis dienynas lopselio-darZelio tarybos
sprendimu gaii btiti naudojamas ir kitoms ugdytiniq ugdymo reikm€ms: ugdymo(,si) aplanko

sudarymui, vaikq pasiekimq ir paZangos fiksavimui ir kt,



/

II SI{YRIUS

ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS, TYARKYMAS IR PRIEZIURA

5. Elektroninio dienyno administravim4 bei prieZi[r4 vykdo lopdelio-darZelio direktoriaus

isakymu paskirti asmenys.

6. Elektronini dienynq atrakina ir uZrakina lop3elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas

ugdymui (administratorius). Pildo ikimokyklinio ugdymo aukletojai, prie3mokyklinio ugdymo,

meninio ugdymo pedagogai, logopedas, neformaliojo ugdymo (kuno kultrira) mokytojas,

psichologas ir kiti pagalbos vaikui specialistai, visuomenes sveikatos prieZifrros speciaiistas-

dietistas, direktoriaus pavaduotoj as flkiui.

7. Visi lopSelio-darZelio darbuotojai, dirbantys su elektroniniu dienynu, pasiraSo

konfi dencialumo pasiZadej imus, kurie saugomi darbuotoj q asmens bylo se.

8. LopSetio-darZelio elektroninio dienyno administravim4 vykdantis asmuo atlieka 5ia(

pagrindines fixrkcij as :

8.1, informuoja elektroninio dienyno paslaug4 teikiandios imones atstovus ir lop5elio-darfleIio

direktoriq apie kylan6ias technines ir administravimo problemas, sprendZia administravimo

problemas savo kompetencij os ribose;

8.2. kiekvienq mokslo metq pradZioje, bet ne veliau kaip iki rugsejo 5 d., ira3o i elektroninio

d.ienyno duomenq bazg ugdytiniq ir mokytojq s4ra3us, grupes, grupiq ikimokyklinio ugdyno

aukl etoj us, pri e Smokyki inio ugdyrno pedago gus ; kore guoj a duomeni s ;

8.3. suveda neformaliojo ugdyr:ro veiklos pavadinimus ir tvarkara5dius pagal grupes;

8.4. suveda grupiq vaikq dienos maitinimo kainas, nustatytas teises aktq tvarka;

8.5. suteikia prisijungimo duomenis elektroninio dienyno vartotojams ar naujus duomenis

juos pametusiems vartotojams; (
8.6. i5taiso elektroniniame dienyne padarytas klaidas, suderinus su lop5elio-darZelio

direktoriumi;

8.7. ikelia i elektroninidienynq ilgalaikio ir savaites ugdomosios veiklos planavimo formas;

8.8. informuoja ir konsultuoja lop5elio-darZelio bendruomen€s narius elektroninio dienyno

pildyrno, prisijungimo ir kt. klausimais;

8.9. paruo5ia ataskaitas, kurios turi bfrti saugomos byloje ar skaitmenineje laikmenoje,

i5einantiems i5 lop5elio-darielio vaikams ir Salina juos i5 elsktroninio dienyno sqraSq;

8. i0. pildo ir atnaujina informaeijq apie lop5eli-darZeli, pedagogus ir vadovus;

8.1 1. esant poreikiui uZrakina ir atlakina tabeliq pildymo, trynimo funkcijas;

8.t2. analizuoja elektroninio dienyno klaidas ir teikia pasifllymus del elektroninio dienyno

tobulinimo lop5elio-darZelio direktoriui.
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9. Ikimokyklinio ugdymo aukletojai, prieimokyklinio ugdymo pedagogai, pildydami
elektronini dienyn4, atlieka Sias pagrindines fimkcijas:

9.1. i5 lop5elio-darZelio elektroninio dienyno administratoriaus gavg prisijungimo vardq ir
slaptaZodi, prisijringia prie elektroninio dienyno;

9'2. asmeniniq duomenq (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vard4, pavardq,

elektroninio pa5to adres4;

9,3. prasidejus mokslo metams (per penkias darbo dienas) patikrina savo grupes vaikq
s4ra5us, suveda naujai atvykusius vaikus pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui pateiktus grupirl
s4ra5us, sura5o visq butin4 informacij4 apie vaikus;

9'4. suteikia elektroninio dienyno naudotojams .- ugdytiniq tevams - pirminio prisijungimo

duomenis (vardus ir slaptaZodZius) ar naujus duomenis juos pametusiems vafiotojams;

9-5- tikrina informacij4 apie savo grupg, grupeje esandius vaikus ir esant poreikiui daro
( .*' pakeitimus, informuodamas lop5elio-darZelio administratoriq;

9'6. kiekvien4 darbo dien4 iki 18 val. arba veliau, jei tam yra objektyviq prieZasdiq (nera

interneto, neveikia elektroninis dien5mas ar pan.) sura5o tos dienos duomenis: vaiku lankornuma (iki

10 val.), informacii4 apie vaikq paiang4, pasiekimus ar pastabas;

9'7' pildo Sias elektroninio dienyno dalis: ,,Vaikai",,,Vaikq lankomumo apskaitos Ziniarastis,.,

,rVaiko veikla", ,,Vaiko pasiekimai", ,,P1anavimas", ,,Dienos ritmas",,,Bendravimas,r.

9'8. kiekvienq savaites penktadieni pradeda pildyti kitos savaites ugdomosios veiklos plan4

pagal pateikt4 form4;

9.9. pasibaigus menesiui, per penkias darbo dienas baigia pilfu'ti elektroniniame dienyne

planavimo dokumentus;

9-10' iki einamojo mdnesio paskutines darbo dienos baigia pildyti vaikq lankomumo apskaitos

atsakingam uZ vaikq lankomumo apskait4;

9.11. gavgs i5 ugdytiniq tevq praleistq ir pateisintq dienq dokumentus per tris darbo dienas

iveda duomenis ! elektronini dienyn4 (praleistos dienos pateisinamos teises aktq nustatyta tvarka);

9.12' vaikui i5vykus i5 lop5elio-darLelio, gavus direktoriaus pavaduotojo ugdymui elektronini
praneiim4, eiektroniniame dienyne istrina vaiko iluomenis;

9'13, uLbal,gus menesi, pastebetas klaidas iStaiso tik lop3elio-darZelio elektroninio d.ienyno

administratoriui leidus:

9'14. ne veliau kaip prie5 savaitg ira5o informacij4 apie busimus tevq susirinkimus, nurodo jq
viet4, laikq ir temas;

9,15, gali iraS1'ti informacijq apie vaikrl gimtadienius, nurodant menesj ir dien4, jei vaikq tevai

tam neprie5tarauja;
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9.16. esant poreikiui tvarko savo grupes vaikq sqra5us;

9.17. esant poreikiui tikrina ir tikslina tevq duomenis.

9.18. prireikus keisti informacijq uZrakintose sistemos i lop5elio-darZelio
elektroninio dienyno administratoriq;

9.19' uZtikrina elektroniniame dienyne naudojamq duomenq ir savo prisijungimo prie
elektroninio dienyno saugumQ.

I 0. Visuomenes sveikatos prieZiwos specialistas-dietistas:

10.1. iki kiekvienq metq spalio I d. iraSo ir atnaujina duomenis apie ugdyriniq sveikat4;

10.2. informuoja pedagoginius darbuotojus apie ugdytiniq sveikatos sutrikimus;

10.3. kiekvienos savaites paskuting darbo dien4 suveda kitos savaites valgiarasti.

I 1. Direktoriaus pavaduotojas [kiui:
11.1, perZirlri kiekvienos grupes vaikr+ lankomumo apskaitos Ziniara5diq informacij4 i4

sutikrina perduotq duomenq teisingum4 su buhalterio turima informacija atitinkamoje buhalterinej[
sistemoje, esant netikslumams ar neatitikimams informuoja direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui.

11.2. gavus i5 tevq (registruotus, direktoriaus vizuotus) lengvatas patvirtinandius dokumentus

(per tris darbo dienas) suveda juos i elektronini dienyn4.

12. Logopedas:

12.1. suveda infomacij4 apie ugdytinio pasiekimus/rekomendacijas ir kt. svarbiE informacij4

tevams;

12.2' suderin?s su grupiq aukldtojomis numato ugdomosios veiklos savaites plane individualia
veikl4 su vaikais, turindiais kalbos ir komunikacijos problemq;

12,3, kan: su aukletojomis verrina vaikq sakytines ir rasytines kalbos gebejimus,

13. Meninio ugdymo pedagogas, neformaliojo ugdymo (kdno kult[ros)
psichologas:

13.i. suveda uZsidmimq grafikus su vaikais;

13.2. sudering su grupiq ikimokyklinio

pedagogais, pildo ugdomosios veiklos savaites

veiklas;

13.3- drauge su ikimokyklinio ugdymo aukietojais, priesmokyklinio ugdymo pedagogais

vertina vaikq gebejimus pagal pasiekimq sritis:

13.3'1' meninio ugdymo pedagogas vertina ktrybi5kumo, menines raiskos, estetinio

suvokimo gebejimus;

13'3.2. neformaliojo ugdymo (k[no kultaros) mokytojas - vaikq fizinio aktyvumo pasiekimq

srities gebejimus;

13.3.3. psichologas - savivokos ir savigarbos, emocijq suvokimo ir raiSkos, problemq

mokytojas,

(

ugdymo aukletojais, prieimokyklinio ugdyrno

plane muziking, mening, prevencing ar fizing



5

sprendimo gebejimus.

", ., 14. Elektroninio dienyno pildymo prieiifrr4vykdo lop3elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas

ugdymui, kuris:

14.1. ne rediau kaip kart4 per menesipatikrina elektroninio dienyno pildym4;

14.2, elektroniniame dienyne raSo pastabas aukletojams, kitiems specialistams del dienyno

pildymo, kontroliuoj a jq ivykdym4;

14.3. kontroliuoja, kad ikimokyklinio ugdymo aukletojai, prie5mokyklinio ugdymo pedagogai

laiku uZdarytrl praejusj mdnesi elektroniniame dienyne;

14.4. ugdomqj4 veikl4 vykdandiam asmeniui nutraukus darbo sutarti per mokslo metus,

patikrina jo tvarkyt4 vaikq ugdymo apskait4 ir perduocla j4tvarkytikitam asmeniui.

III SKYRIUS
( v DINNYNO SUDARYMAS ELEKTRoNINIo DIENYNo DUoMENq PAGRINDU,

ISSPAUSDINIMAS, PERKELIMAS I SKAITMENIN4 LAIKMEN.T

15. Vaikq ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elekhoniniame dienyne, iSskyrus

logopedo veiklos apskait4,

., 16. Einamiems mokslo metams pasibaigus, bet ne veliau kaip iki paskutines rugpjudio

menesio darbo dienos, lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka Sias funkcijas:

16.1. iS elektroninio dienyno iSspausdina ugdomosios veiklos planus, grupiq aukletojq ir

pavaduotojo ugdymui para5u patvirtinarnas duomenq teisingumas ir tikrumas;

16.2, kitus dienyno skyrius perkelia i skaitmeninq laikmen4 iki paskutines rugpjudio menesio

darbo dienos ir perduoda lop5elio-darZelio ra5tvedei;

( u 
16.3. teises aktq nustatfia tvarka atsako ui perkeltq i skaitmening laikmen4 d.uomenq

teisingum4, tikrum4 ir autentiSkum4.

17. Vaikq lankomumo apskaitos iliniarastyje funkcijos uZrakinamos per 5 darbo dienas

(pasibaigus mdnesiui).

18. Elektroninio dienyno duomenq pagrindu sudarytame dienyne nustadius klaidq - klaiding4

Zodi, tekst4 ar ivertinim4,Haida, padargs asmuo kartu su elektroninio dienyno administratoriumi

iStaiso klaid4 elektroniniame dienyne,

19. i5 elektroninio dienyno i5spausdintuose dokumentuose padarytos klaidos ranka

netaisomos, jos pataisomos katfi su klaid4 padariusiu asmeniu ir iSspausdinamos i5 naujo.

2A. Siq nuostatq nustatyta tvarka sudarytas, i5spausdintas ir perkeltas i skaitmenines

laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo terminq

rodykleje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvq
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departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2011 m.

isakymu Nr. V-l 18 (2in.,2011, Nr. &8-4230), nusratyt4 laik4.

IV SKYRIUS

ASMENU, TVARKANCTV NINXTRONINI DIENYN,{, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYSE

21. Lop5elio-darZelio direktorius uZtikrina elektroninio dienyno veikl4, jo tvarkym4,

informacijos saugrm4, tikrum4 ir patikimum4, elektroninio dienyno duomenq pagrindu dienyno

sudarym4, jo iSspausdinim4, perkelim4 i skaitmenines laikmenas, saugojimq teises aktq nustatyta

tvarka.

\"-, 22. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako, kad nebttq pa1eista

ugdytiniq ir jq tevq informavimo vaikq ugdymo(si) klausimais tvarka.

4d.

iopSelio-dar'zelia

(

23. U i atspausdintq dienynq archyvavim4 atsako lop5elio-darZelio ra5tvede.

24, Vaikq ugdom4j4 veikl4 vykdantys asmenys (ikimokyklinio ugdymo aukletojai,

prieSmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogai, logopedas, neformaliojo ugdymo

(k[no kultfr.ra) mokytojas, psichologas) atsako uZ savalaiki duomenq gaiymEir jq teisingum4.

; l- " 25. Asmenys, administruojanrys, priZir-rrintys, tvarkantys vaikq ugdomosios veiklos apskait4

elektroniniame dienyne, mineto dienyno duornenq pagrindu sudarantys dienyn4 vadovaujasi

Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais.

26. Asmenys, tvarkantys, administruojantys ir priZirlrintys dienyn4, paZeidE 5i apraS4

baudZiami teises aktq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Nuostatai gali bfti papildomi ir keidiami

28. Nuostatq reikalavimq privalo laikytis

administruoj antys ir priZitrintys dienyn4.

PRITARTA

Kauno lop5elio-darZelio .,Rasytd"

tarybos 2aft m. :49ry1f ...'?.7

protokolu t*r. .....(. /.:.d.....,

lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu.

visi lop5elio-darZelio darbuotojai, tvarkantys,

SUDERINTA

Kauno miesto savivaldybes

administracijos

Svietimo skyriaus vedej o

2o16m. Affiil*Md:
7 * h'l- 111

i sakvmu Nr. f..ji.. .?.:tJ


