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I\UOSTATAI

I SKYRIUS

BEI\DROSIOS NUOSTATOS

l. Kauno lop5elio-darZelio ,,KregZdute" (toliau- lop5elio-darZelio) elektroninio dienyno

tvarkymo nuostatai (toliau- nuostatai) reglamentuoja elektroninio dienyno administravimo,

tvarkymo, prieZiiiros, dienynq sudarymo elektroninio dienyno duomenq pagrindu, jq i5spausdinimo

ir perkelimo i skaitmening laikmen4 tvark4.

Z. Sie nuostatai parengti, vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkridio 2l d. isakymu Nr.

V-1106 patvirtintu Prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5u, Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2016 m.liepos 22 d. isakymo Nr. V-674 redakcija.

2.2. Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis, patuirtintomis Lietuvos vyriausiojo

archyvaro 201 I m. liepos 4 d. isakymu Nr. V-l 18, dokumentq rengimo taisyklemis, patvirtintomis

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4d. isakymu Nr. V-117.

2.3. Elektroniniq dokumentq valdymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo

archyvaro 2011 m. gruodZio 29 d. isakymu Nr. V-l58.

2.4. Dienynq sudarymo elektroninio dienyno duomenq pagrindu tvarkos apra5u, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. isakymu Nr. ISAK-2008,

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. geguZes 17 d. isakymo Nr. V-375

redakcija.

3. Nuostatuose vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo lstatyme ir kituose

Svietimq re glamentuoj and iuose teises aktuose vartoj amas s4vokas.
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II SKYRIUS

ELEKTRONIIIIO DIEI\IYNO ADMINISTRAVIMAS, TVARKYMAS IR PRIEZIT]RA

4. Elektroninio dienyno administravim4 bei prieZiiirq vykdo lopSelio-darZelio direktoriaus

isakymu paskirti asmenys.

5. Elektronini dienyn4 atrakina ir uZrakina lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas

ugdymui (administratorius). Pildo grupiq mokytojai, logopedas, meninio ugdymo pedagogai.

6. Visi su elektroniniu dienynu dirbantys lop5elio-darZelio darbuotojai pasiraSo

konfidencialumo pasiZadejimus (priedas), kurie saugomi darbuotojq asmens bylose.

7. LopSelio-darZelio elektroninio dienyno administravim4 vykdantis asmuo atlieka Sias

pagrindine s funkcij as :

7. f . informuoj a elektroninio dienyno paslaugq teikiandios imones atstovus ir lopSelio-darZelio

direktoriq apie kylandias technines ir administravimo problemas, sprendZia administravimo

problemas savo kompetencijos ribose;

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

dienyno duomenq bazg vaikq ir pedagoginiq darbuotojq s4ra5us, sukuria grupes, nurodo grupiq

pedagogini personal4 koreguoja duomenis jiems pasikeitus;

7.3. suteikia prisijungimo duomenis elektroninio dienyno vartotojams- mokytojams,

muzikos ir menq pedagogams, logopedui, naujus duomenis juos pametusiems vartotojams;

7.4. i5taiso elektroniniame dienyne padarytas klaidas;

7.5. iveda i elektronini dienyn4 dokumentus;

7.6. informuoja ir konsultuoja lop5elio-darZelio bendruomends narius elektroninio dienyno

pildymo, prisijungimo ir kt. klausimais;

7.7. paruo5ia ataskaitas, kurios turi bflti saugojamos byloje ar skaitmenineje laikmenoje,

i5einantiems iS lop5elio-darZelio vaikams ir Salina juos i5 elektroninio dienyno s4ra5q;

7.8. pildo ir atnaujina informacij4 apie lop5eli-darLeli, pedagogus ir vadovus;

7.9. esant poreikiui uZrakina ir atrakina tabeliq pildymo, trynimo funkcijas;

7.10. atlieka elektroninio dienyno klaidq, nusiskundimq analizg ir teikia pasi[lymus del

elektroninio dienyno tobulinimo.
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8. Mokytojai, pildydami elektroninidienyn4 atlieka Sias pagrindines funkcijas:

8.1. i5 lopSelio-darZelio administratoriaus gavg prisijungimo vard4 ir slaptaZodi, prisijungia

prie elektroninio dienyno;

8.2. asmeniniq duomenq (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vard4 ir

pavardg, elektroninio pa5to adres4;

8.3. sura5o vis4 biitin4 informacij4 apie vaikus;

8.5. tikrina informacij4 apie savo grupQ, vaikus ir esant poreikiui daro pakeitimus,

informuodamas administratoriq;

8.6. kiekvien4 darbo dienq ne veliau iki 9.00 val. ira5o duomenis apie grupes vaikq

lankomum4;

8.7. kiekvien4 savaites penktadieni uZpildo ugdomosios veiklos plano savaites refleksij4;

informacij4 apie vaikq paiangq, pasiekimus, pastabas;

8.8. iki kiekvienq metq rugsejo 10 d. parengia ilgalaikius ugdymo planus.

8.8. iki einamo mdnesio paskutines dienos baigia pildyti vaikq lankomumo apskaitos

Ziniara5ti, iveda vaiko nelankyq dienq pateisinimo dokumentq duomenis, vadovaudamiesi teises akq

nustatytatvarka; gavus direktoriaus pavaduotojos patvirtinimq suformuoja grupes ugdytiniqmenesio

lankomumo ataskait4 (Ziniara5ti);

8.9. du kartus per metus (spalio ir geguZes menesiais) uZpildo kiekvieno grupes ugdyinio

ugdymosi pasiekimq vertinim4 ir kt. ugdytiniq pasiekimq vertinimo formas;

8.10. ne veliau kaip prie5 savaitg iki organizuojamo renginio iveda informacij4 apie jo viet4,

laikq ir tikslus;

8.11. tikrina ir tikslina tevq duomenis.

8.12. menesio pabaigoje i5taiso klaidas tik lopSelio-darZelio administratoriui leidus.

9. Logopedas, pildydamas elektronini dienynq atlieka Sias pagrindines funkcijas:

9.1. i5 lop5elio-darZelio administratoriaus gavgs prisijungimo vard4 ir slaptaZodi, prisijungia

prie elektroninio dienyno;

9.2. pagal lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtint4 logopediniq pratybq grafikq suveda

informacijq apie ugdyinius (pastabos, pasiekimai, rekomendacijos ir kt.), informacij4 tevams;



9.3. parengia vaikq, turindiq kalbos sutrikimus, mokslo metq ugdomosios veiklos plan4.

9.4. kartu su molrytoja atlieka vaikq pasiekimq vertinim4- po vaikq veiklos i5sako savo

pastebejimus apie vaikq pasiekimus, kuriuos aukletoja pasiZymi savaites veiklos refleksijoje.

10. Meninio ugdymo pedagogai pildydami elektroninidienyn4 atlieka Sias pagrindines

funkcijas:

10.1. i5 lop5elio-darZelio administratoriaus gavg prisijungimo vard4 ir slaptaZodi, prisijungia

prie elektroninio dienyno;

10.2. suderings su mokltojomis, ugdomosios veiklos savaites plane suplanuoja veiklas,

skirtas vaikq meninei veiklai;

10.3. iki kiekvienq metq rugsejo 10 d. parengia meninio ugdymo veiklos plan4 mokslo

metams.

10.4. kartu su mokytoja atlieka vaikq pasiekimq vertinimq - po vaikq veiklos i5sako savo

pastebejimus apie vaikq pasiekimus, kuriuos mokytoja pasiZymi savaites veiklos refleksijoje.

11. Elektroninio dienyno pildymo prieZitir4 vykdo lop5elio-darZelio direktoriaus

pavaduotoj as ugdymui (administratorius) ir direktorius, kuris:

11.1. ne rediau kaip kart4 per menesi patikrina elektroninio dienyno pildym4;

1I.2. elektroniniame dienyne ra5o pastabas mokytojams, kitiems specialistams del dienyno

pildymo, kontroliuoj a jq ivykdym4;

11.3. pasibaigus menesiui kontroliuoja, kad vaikq ugdom4j4 veikl4 vykdantys asmenys

(mokyojos, logopedas, meninio ugdymo pedagogai), laiku uZbaigq informacijos pildym4

elektroniniame dienyne;

11.4. ugdom4j4 veikl4 vykdandiam asmeniui nutraukus darbo sutarti mokslo metq eigoje,

patikrina jo tvarkyt4 vaikq ugdymo apskait4 ir perduoda jq tvarklti kitam asmeniui.
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III SKYRIUS

DTEIYYNO STTDARYMAS ELEKTRONTNTO DrEN-YNO DUOMETYIJ PAGRTNIDU,

rSsp,q,usorNrMAs, rERKELTMAS I sKAITMENTNE LAIKMENA

12. Lop5eli-darteli lankandiq vaikq ugdymo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne, kuris

sudaromas elektroninio dienyno duomenq pagrindu pagal ,,Miisq darZelis" (www.musudarzelis.lt)

sistem4.

13. Mokslo metams pasibaigus, bet ne veliau kaip iki paskutines rugpjOdio menesio darbo

dienos, lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

13.1. kontroliuoja ir analizuoja pildandiq elektronini dienyn4 pedagoginiq darbuotojq veikl4;

13.2. i5 elektroninio dienyno iSspausdina skyriq,,Vaiko pasiekimai pagal nauj4 ikimokyklini

Stvttvt apra5q" mokytojq logopedo, meninio ugdymo pedagogq, parengtus ugdomosios veiklos

planus ir para5u patvirtina duomenq teisingum4 ir tikrum4;

13.3. kitus dienyno skyrius iki paskutines rugpjiidio menesio darbo dienos perkelia I

skaitmening laikmen4 ir perduoda lop5e lio-darZel io archyvarei ;

13.4. teises aktq nustat5rta tvarka atsako uZ perkelq i skaitmening laikmen4 duomenq

teisingumq tikrumq ir autentiSkumq;

13.5. vaikq lankomumo apskaitos Ziniara5tyje funkcijos uZrakinamos per 7 darbo dienas po

kiekvieno menesio pabaigos, kai 5i funkcija bus sistemoje;

13.6. elektroninio dienyno duomenq pagrindu sudarytame dienyne nustadius klaid4-

klaiding4 Zodi, tekst4 ar ivertinim4- klaid4 padargs asmuo kartu su elektroninio dienyno

administratoriumi i5taiso klaid4 elektroniniame dienyne;

13.7. i5 elektroninio dienyno i5spausdintuose dokumentuose padarytos klaidos ranka

netaisomos, jos pataisomos kartu su klaid4 padariusiu asmeniu ir i5spausdinamos i5 naujo.

IV SKYRIUS

ASMENU, TVARr(AI\terq nlnrTRONrNI DrEr\ryN,t, FUNKCTJOS IR ATSAKOMYBE

14. Direktorius ir pildantys elektronini dienyn4 asmenys uZtikrina elektroninio dienyno veiklq

jo tvarkym4, informacijos saugum% tikrum4 ir patikimum4 elektroninio dienyno duomenqpagrindu

dienyno sudarym4 jo i5spausdinimq perkelim4 i skaitmenines laikmenas, saugojim4 teises aktq

nustaq/ta tvarka.
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15. Direktorius ir pildantys elekhonini dienyn4 asmenys atsako, kad nebiitq paZeista lop5elio-

darZelio ugdyiniq ir jq tevq (globejq) informavimo vaikr4 ugdymo(si) klausimais tvarka.

16.Ui! atspausdintq dienynq archyvavim4 atsako lopSelio-darZelio archyvare.

17. Vaikq ugdomqj4 veikl4 vykdantys asmenys (mokytojos, logopedas, meninio ugdymo

pedagogai) atsako uZ savalaiki duomenq ivedim4 i dienynq, jq teisingum4 ir konfidencialum4.

18. Asmenys, administruojantys, priZitirintys, tvarkantys vaikq ugdomosios veiklos apskait4

elektroniniame dienyne, mineto dienyno duomenq pagrindu sudarantys dienyn4 vadovaujasi Lietuvos

Respublikos istatymais ir kitais teises aktais.

19. Asmenys, tvarkantys, administruojantys ir priZiiirintys dienyn4, paZeidg 5i apraS4

baudZiami teises aktq nustatlrta tvarka.

V SKYRIUS

ELEKTROMNIO DIEIIYNO ARCHYVAVIMAS IR KITOS NUOSTATOS

20. Siq nuostatq nustatSrta tvarka sudarytas, i5spausdintas ir perkeltas ! skaitmenines

laikmenas dienynas saugomas, vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo

terminq rodykleje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos

archyvq departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s generalinio direktoriaus 2011 m.

liepos 4 d. isakymuNr. V-118.

21. Nuostatai gali bfti papildomi ir keidiami lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu.

22. Nuostatq reikalavimq privalo laikytis visi lop5elio-darZelio darbuotojai, tvarkantys,

administruojantys ir priZiiirintys dienyn4.

PRITARTA
Kauno lop5elio-darZelio,,KregZdute"

tarybos posedZio protokolu Nr. 6.

2019 m. gruodZio men. 10 d.


