
PATVIRTINTA
Siauliq lop5elio iukas"
Direktoriaus 20 d.

isakymu Nr. V-

Snurrq LorSELro-DARZE Lto,, 4arJOLIUKAS,. ELEKTRONINI o DIENvNO
TVARKYMO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq lop5elio-darlelio ,,\Luoliukas" (toliau - lop5elis-darZelis) elektroninio
dienyno tvarkymo nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja elektroninio dienyno
administravimo, asmenq, administruojandiq, priZiDrindiq, tvarkandiq mokiniq ugdomosios
veiklos ir lankomumo apskait4 elektroniniame dienyne, funkcijas, dienyno sudarymo
elektroninio dienyno duomenq pagrindu, spausdinimo, perkelimo i skaitmening laikmen4 ir
archyvavimo tvark4, asmenq, tvarkandiq elektronini dienyn4, atsakomybg.

2. Nuostatuose vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme
ir kituose Svietim4 reglamentuojandiuose teises aktuose vartojamas s4vokas.

3. Asmenys, administruojantys, priZi[rintys, tvarkantys vaikq ugdomosios veiklos
apskait4 elektroniniame dienyne, mineto dienyno duomenq pagrindu sudarantys dienyn4
duomenis tvarko vadovaudamiesi Siais nuostatais, Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises
aktais.

4. Nuo Siq nuostatq patvirtinimo datos lopSelyje-darLelyje nevykdomas vaikq
lankomumo apskaitos ir ugdomosios veiklos planavimas spausdintuose dienynuose.

5. Visi su elektroniniu dienynu dirbantys lop5elio-darlelio darbuotojai pasira5o
konfidencialumo pasiZadejim4 (priedas), kuris saugomas darbuotojq asmens bylose.

II SKYRIUS
ASMENU, ADMTNTSTRUOJAXCTV, pRrzruRrNirq, TVARKANdIIT MOKTNTU
UGDOMOSIOS VEIKLOS IR LANKOMUMO APSKAITA ELEKTRONINIAME

DIENYNE. FUNKCIJOS IR PAREIGOS

6. Lop5elio-darZelio direktorius :

6.1. uZtikrina elektroninio dienyno veikl4, jo tvarkym4, informacijos saugum4,
tikrum4 ir patikimumq jame, elektroninio dienyno duomenq pagrindu dienyno sudarym4, jo
iSspausdinim4, perkelim4 i skaitmenines laikmenas;

6.2. isakymu paskiria elektroninio dienyno administratoriq;
6.3. kiekvieno menesio paskuting darbo dien4 sutikrina, patvirtina vaikq lankomumo

apskaitos Ziniara5ti ir ji uZrakina.
7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
7.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo prteLiur1
7.2. patikrina grupes pedagogq sudary'tas ir pateiktas mokslo metq pabaigoje

elektroninio dienyno pagrindu atspausdintas vaikq ugdymosi pasiekimq apskaitos suvestinirl
bylas;

7 .3. patll<rintas ugdytiniq ugdymosi pasiekimq apskaitos suvestiniq bylas perduoda
raStines vedejui;

7.4. varkt4 ugdomqj4 veikl4 vykdandiam asmeniui mokslo metais nutraukus darbo
sutafti, patikrina jo tvarkyt4 el. dienyn4 ir perduoda ji tvarkyti kitam asmeniui;

7.5. vykdo pedagogq, kitq specialistq, tevq apklausas apie elektroninio dienyno
naudojimo efektyvum4;



7'6' reikia pasiulymus programines irangos teikejui del elektroninio dienyno funkcijq
tobulinimo;

7 '7 ' operatwiai sprendZia su elektroninio dienyno pildymu susijusias technines ir
or gantzacine s problemas.

8. Elektroninio dienyno administratorius:
8.1. suteikia prisijungimo duomenis elektroninio dienyno vartotojams -

ikimokyklinio ugdymo aukletojams, prie5mokyklinio ugdymo pedagogams, logopedui, meninio
ugdymo mokytojui vyr. buhalteriui ar apskaitininkui, visuomenes sveikatos prieZiuros
special istui, nauj us duomenis j uos pametusiems varlotoj ams ;

8'2. informuoja ir konsultuoja lopSelio-darZelio bendruomends narius elektroninio
dienyno pildymo, prisijungimo ir kitais klausimais;

8'3. iveda i elektronini dienyn4 Svietimo ministerijos, Siauliq savivaldybes
dokumentus, reglamentuojandius ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdym4 ir
sveikatos prieLiirq;

8.4. ne veliau kaip iki rugpjldio 31 d. suveda ielektroninio dienyno duomenqbazE
pedagoginiq darbuotojq s4ra5us, sukuria grupiq s4raSus, kuriose nurodo dirbandiqjq darbuotojq
duomenis, koreguoja duomenis jiems pasikeitus;

8.5. paruoSia ataskaitas, kurios turi buti saugomos byloje ar skaitmenineje
laikmenoje, i5einantiems i5 lop5elio-darZelio vaikams ir i5trina jq duomenis iS elektroninio
dienyno;

8.6, informuoja elektroninio dienyno paslaug4 teikiandios imones atstovus ir darZelio
direktoriq apie kylandias technines ir administravimo problemas, sprendZia administravimo
problemas savo kompetencij os ribose.

9. Ikimokyklinio ugdymo aukletojas ir prieSmokyklinio ugdymo pedagogas:
9.1. sudaro grupes vaikq s4ra54, suraSo kit4 bltin4 informacij4;
9.2. suteikia elektroninio dienyno naudotojams - savo grupes ugdytiniq tdvams -

pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptaZodZius) ar naujus duomenis juos pametusiems
vartotojams;

9.3. tikrina informacij4 apie savo grupg, vaikus ir esant poreikiui daro pakeitimus,
informavgs elektroninio dienyno administratoriq;

9.4, iki spalio I d. uZpildo grupes metiniugdomosios veiklos plan4;
9.5. kiekvien4 darbo dien4 iki 9.15 val. paLymr vaikq lankomum4, vdliautai padaryti

gali tik del objektyviq prieZasdiq (nera interneto, neveikia elektroninis dienynas ar pan.);
9.6. fiksuoja informacrj4 apie vaikq paLangq, pasiekimus, pastabas remiantis Siauliq

lop5elio-darLeho ,,\Luoliukas" ikimokyklinio amZiaus vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5u, prieSmokyklinio ugdymo standartais;

9.7. kiekvien4 pirmadieni pradeda pildyti trumpalaiki ugdomosios veiklos plan4 ir ji
uLb aigia iki penktadieni o ;

9.8. iki einamo menesio paskutines dienos baigra pildyti vaikq lankomumo apskaitos
Ziniara5ti. fveda vaiko nelankytq dienq pateisinimo dokumentq, nustatytq Siauliq miesto
savivaldybes sprendimais ar kitq institucijq teises aktais, duomenis;

9.9. elektroniniame dienyne nustadius klaid4 - klaiding4 Zodi, tekst4, vaiko pasiekimq
vertinim4 ar lankomumo apskaitos Zymejim4, klaid4 padargs asmuo kartu su darZelio
elektroninio dienyno administratoriumi j4 i5taiso.

10. Visuomenes sveikatos prieZilros specialistas iki kiekvienq metq spalio 1 d. suveda
ir atnaujina duomenis apie ugdyiniq sveikat4.

I L Logopedas:
11.1. iki spalio 1 d. suveda logopediniq pratybq grafik4 ir informacrj4 apie pratybas

lankandius ugdytinius (pasiekimai, rekomendacijos, pastabos ir kt.), informacij4 tevams;
11.2. iki spalio 1 d. parengia ir suveda i elektronini dienyn4, vaikq turindiq kalbos

sutrikimq, ugdomosios veiklos mokslo metams plan4.
12. Meninio ugdymo mokytojas:



i2.1. suderings su ugdymo grupiq aukletojais, kiekvien4 savaitg suveda planuojamas
veiklas, skirtas vaikq muzikiniam ugdymui(si) i ugdomosios veiklos savaites planq;

I2.2. iki kiekvienq metq spalio 1 d. parengia meninio ugdymo veiklos plan4 mokslo
metams.

13. Pedagogas atsakingas uZ vaikq kDno kultlros organizavim4:
13.1. suderings su grupiq pedagogais, kiekvien4 savaitg suveda planuojamas veiklas,

skirtas vaikq kUno kultUrai itrumpalaikiugdomosios veiklos plan4;
13.2. iki kiekvienq metq spalio 1 d. parengia bendr4 vaikq fizinio aktyvumo

ugdomosios veiklos plan4 mokslo metams.
14. Dietistas:
14.1. iS lop5elio-darZelio administratoriaus gavgs prisijungimo vard4 ir slaptaZodi,

prisijungia prie elektroninio dienyno;
14.2. kiekvien4 darbo dien4 iki 8.30 val. suveda perspektyvinidienos valgiara5ti;
14.3. kiekvien4 darbo dien4 iki 10.00 val. sutikrina vaikq lankomumo duomenis ir

skaidiuoj a porcij as pagal lankomum4;
I4.4. kiekvien4 darbo dien4 iki 10.00 val. suveda duomenis apie darbuotojq

maitinim4;
1 5. Vyriausias buhalteris:
15.1. kiekvieno menesio paskuting darbo dien4 perZiDri kiekvienos grupes vaikq

lankomumo apskaitos ZiniaraSdiq informacij4 ir patikrina duomenq atitikim4, sutikrina mokejimo
lengvatas, suradgs netikslumus ar klaidas informuoja lop5elio-darZelio direktoriq ar
administratoriq.

III SKYRIUS
DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO

DUOMENU PAGRINDU, SPAUSDINIMAS, PERKELIMAS I SKAITMENIN4
LAIKMENA IR ARCHYVAVIMAS

16. LopSeli-darZeli lankandiq vaikq ugdymo apskaita tvarkoma elektroniniame
dienyne, kuris sudaromas naudojant,,MDsq darZelis" (www.musudarzelis.lt) sistem4.

17. Vaikq ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne.
18. Mokslo metams pasibaigus, bet ne veliau kaip iki paskutines rugpjfidio mdnesio

darbo dienos, lopSelio-darLelio direktoriaus pavaduotoj as ugdymui :

i8.1. surenka i5 pedagogq sudarytas elektroninio dienyno pagrindu atspausdintas
vaikq ugdymosi pasiekimq suvestines, iSspausdintuose lapuose pasira5o, patvirtindamas
duomenq juose teisingum4, tikrum4;

18.2. i5 elektroninio dienyno perkelia i skaitmening laikmen4 ikimokyklinio ugdymo
aukletojq ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogq, logopedo, meninio ugdymo mokytojo parengtus
ugdomosios veiklos planus ir kitus dienyno skyrius. Lop5elio-darZelio pedagogams para5u
patvirtinus pateiktq duomenq teisingum4, deda i bylq, kuri tvarkoma Dokumentq tvarkymo ir
apskaitos taisykliq nustatyta tvarka, ir perduoda lop5elio-darZelio ra5tines vedejui.

19. Siq nuostatq nustatyta tvarka sudarytas, i5spausdintas ir perkeltas i skaitmenines
laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo terminq
rodyklej e nustaty't4 laik4.

IV SKYRIUS
ASMENU, ADMTNTSTRUOJANCTqI, pnrZrUnrNirg rn

TvARKA*aTrrr"^TJilgiH*rDrENYNA,

20. Nuostatq reikalavimq privalo laikytis visi lop5elio-darLelio darbuotojai,
tvarkantys, administruoj antys ir priZiDrintys dienyn4.



4

21. Lop5elio-darleho direktoriaus pavaduotojas ugdymui teises aktq nustatytatvarka
atsako uZ perkeltq i skaitmening laikmen4 duomenq teisingum4, tikrum4, autentiSkum4.

22. UZ atspausdintq, perkeltq i skaitmening laikmen4, dienynq archyvavim4 atsako
lopSelio-darZelio raStines vedejas.

23. Vaikq ugdomqi4 veikl4 vykdantys asmenys atsako uZ savalaiki duomenq ivedimq
i dienyn4, jq teisingum4 ir konfidencialum4.

24. UL' Siq nuostatq reikalavimq laikymosi prreLiur4 atsakingas direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, o jo nedarbingumo laikotarpiu - elektroninio dienyno administratorius.

25. Asmenys, tvarkantys, administruojantys ir priZilrintys elektroninio dienyno
funkcionavim4, atsako teises aktq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGAMOSIOS NUOSTATOS

26. Elektroninius dienynus stebeti nuolat turi teisg;
26.1, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui - visq grupiq elektroninius

dienynus;
26.2. gruprq pedagogai - savo grupes elektronini dienyn4;
26.3. meninio ugdymo mokltojas, logopedas - visq grupiq ugdomqjq veiklq

planavimo dienynus;
26.4. ugdl'tinio tevai (globejai) - vaiko (globotinio) elektronini dienyn4.
27. PasiDlymus del nuostatq atnaujinimo, papildymo, keitimo gali teikti lopSelio-

darZelio taryba, pedagogq taryba ir elektroninio dienyno administratorius.
. 28. Nuostatai gali buti papildomi ir keidiami lopSelio-darZelio direktoriaus lsakymu.

PRITARTA
Siauliq lopSelio-dar Lelio,,\Luoliukas"
tarybos posedZio 2017-10-12
protokoliniu nutarimu
(protokolu Nr. fT-3)

SUDERINTA
Svietimo, kultlros ir sporto departamento

Svietimo skyriaus vedejo pavaduotojas

pavaduoj yriaus vedejq

2or7- lo- /9



(darbuotojo pareigos)

(vardas, pavarde)

KONF'IDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

201 m.

Siauliai

l.Suprantu, kad:
l'1' negalima darbe tvarkomq asmens ar kitq duomenq atskleisti ar perduoti neigaliotiems
asmenims ar institucijoms;

perduoti neigaliotiems asmenims slaptaZodZius ir kit4 informacij4, kadir techninemis priemonemis suZinotq duomenis, ar kitaip sudaryti 
"rAtygu,

omenimis;
1'3' netinkamas duomenq tvarkymas gali uztraukti atsakomybg pagal Lietuvos Respublikos
istatymus.
2. .fsipareigoju:
2. 1. saugoti duomenq paslapti;
2'2' duomenis tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais,
taip pat pareigybes apraSymu;

viduje, tiek uZ jos ribq;
2.4. pranelti savo vador,ui apie bet koki
saugumui.
3.Zinau,kad

lvarromis priemondmis susipaZinti su tvarkoma
igaliotas naudotis Sia informacija tiek istaigos

itafiinq atveji, kuris gali kelti gresmg duomenq

S iauliq lop Selio- dar Lelio,,\Luoliukas.,
elektroninio dienyno tvarkymo nuostatu
priedas

Siauliq lop5elis-darZelis,,,{Zuoliukas..

2.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq
informacija nei vienam asmeniui. kuris nera

3'l' uL Sio pasiZadejimo nesilaikym4 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
ap-saugos istatymo paleidim4turesiu atsakyti pagalgaliojandius Lietuvos Respublikos istatymus;3'2' asmuo, patyrgs Lalq ddl neteiseto duomenq i't u.ty-o arba kitq duornenq valdytojo ar

veiksmq ar neveikimo, turi teisg reikalauti atlyginii jam padaryt4 turting arI LR civilini kodeks4, LR asmens duomenq teisines upruugo, istatym4 ir

3'3' Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo laikq pagal Lietuvos Respublikos asmens
duomenq teisines apsaugos istatym4.
4' Patvirtinu, kad esu susipaZings su Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
istatlmu.

fpataSrsl (vardas, pavarde)


