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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq lopSelio-darZelio ,,Trys nyk5tukai" (toliau - lopSelis-darZelis) elektroninio dienyno
tvarkymo nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja elektroninio dienyno administravimo, asmenq,
administruojandiq, priZi[rindiq, tvarkandiq vaikq ugdomosios veiklos ir lankomumo apskait4
elektroniniame dienyne, funkcijas, dienyno sudaryrno 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 reglamentuoj andiuose teises aktuose vartoj amas s4vokas.

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

4. Nuo Siq nuostatq patvirtinimo datos lop5elyje-darlelyje nevykdomas vaikq lankomumo
apskaitos ir ugdomosios veiklos planavimas spausdintuose dienynuose.

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

II SKYRIUS
ASMENU, ADMTNTSTRUOJANCTU, pRrzruRnvirq, TvARKANdTg vArKU

UGDOMOSIOS VEIKLOS IR LANKOMUMO APSKAITA ELEKTRONINIAME
DIENYNE. FUNKCIJOS IR PAREIGOS

6. Lop5elio -darLelio direktorius :
6.1. uZtikrina elektroninio dienyno veikl4, jo tvarkym4, informacijos saugum4, tikrum4 ir

patikimum4 jame, elektroninio dienyno duomenq pagrindu dienyno sudarym4, jo iSspausdinim4,
perkelim4 i skaitmenines laikmenas;

6.2. isakymu paskiria elektroninio dienyno administratoriq;
6.3. per 7 darbo dienas po kiekvieno mdnesio pabaigos, ttlrakinavaikq lankomumo

apskaitos Ziniara5dio funkcij as.
7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
7.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo prieLinrq;
7.2. informuoja ir konsultuoja lop5elio-darZelio bendruomends narius elektroninio dienyno

pildymo, prisijungimo ir kitais klausimais;
7.3. patilaina grupes pedagogq sudarytas vaikq ugdymosi pasiekimq ataskaitas, perkelia i el.

laikmen4 ir perduoda jas ra5tines vedejui;
7.4. suveda neformaliojo ugdymo veiklos pavadinimus ir priskiria jiems grupes;
7.5. vaikq ugdom4j4 veikl4 rykdandiam asmeniui mokslo metais nutraukus darbo sutarti,

patikrina jo tvarkyt4 el. dienyn4 ir perduoda jitvarkyti kitam asmeniui;
7.6. vykdo pedagogq, kitq specialistq, tel,q apklausas apie elektroninio dienyno naudojimo

efektyvum4;
7.7. teikiapasitlymus programines lrangos teikejui del elektroninio dienyno funkcijq

tobulinimo;
7.8. operatyviai sprendZia su elektroninio dienyno pildymu susijusias technines ir



organizacines problemas.
8. Elektroninio dienyno administratorius:
8.1- lveda i elektronini dienyn4 Svietimo ministerijos, Siauliq m. savivaldybds dokumentus,

reglamentuojandius ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdym4 ir sveikatos prielinrq;
8.2. ne veliau kaip iki rugpjtdio 31 d. suveda i elektroninio dienyno duomenq bazg

pedagoginitl darbuotojq s4ra5us, sukuria grupiq s4ra5us, kuriuose nurodo dirbandiqjq darbuotojq
duomenis, kore guoj a duomenis j iems pasikeitus ;

8.3. paruo5ia ataskaitas, kurios turi bDti saugomos byloje ar skaitmenineje laikmenoje,
i5einantiems iS lop5elio -darLelio vaikams;

8.4. informuoja elektroninio dienyno paslaug4 teikiandios lmones 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, sura5o kit4 b[tin4 informacij4;
g.2.tikinainformacij4 apie savo grupg, vaikus ir esant poreikiui daro pakeitimus,

informavgs elektroninio dienyno administratoriq;
9.3. iki spalio 1 d. uZpildo grupes ilgalaikiugdomosios veiklos planq;
9.4. kiekvien4 darbo dien4 iki 17.30 val. arba veliau, jei tam yra objektyviq prieZasdiq (nera

interneto, neveikia elektroninis dienynas ar pan.) suveda tos dienos duomenis: lankomuma (iki 9.15
val.), ira5o informacij4 apie vaikq veikl4, pasiekimus, paLangq, pastabas ir kt.;

9.5. kiekvien4 savaites penktadieni baigia pildyti trumpalaikius ugdomosios veiklos planus
(vaikq pasiekimq refleksija, idejos tolesnei veiklai, savo veiklos refleksija); pradeda pildyti kitos
savaites ugdomosios veiklos plan4 (tema, uZdaviniai, veiklos formos ir idejos veiklai);

9.6. iki einamo menesio paskutines dienos baigia pildyti vaikq lankomumo aps5aitos
Ziniara5ti. fveda vaiko nelankytq dienq pateisinimo dokumentq, nustatytq Siauliq miesto
savivaldybes sprendimais ar kitq institucijq teises aktais, duomenis;

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

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

11. Logopedas:
11.1. iki spalio 1 d. suyeda logopediniq pratybLl grafik4 ir informacrj4 apie pratybas

lankandius ugdytinius (pasiekimai, rekomendacijos, pastabos ir kt.), informacij4 tevams;
1 1.2. iki spalio I d. parengia ir suveda i elektronini dienyn4, vaikq turindiq kalbos sutrikimq,

ugdomosios veiklos mokslo metams plan4.
12. Socialinis pedagogas:
12.1. iki spalio 1 d. sudaro ir suveda vaikq individualiq ir grupiniq uZsiemimq grafikE, kit4

informacij4 tevams;
12.2. iki spalio I d. parengia ir suveda i elektronini dienyn4 socialinio pedagogo veiklos

plan4 mokslo metams.
1 3. Neformaliojo ugdymo mokytojas:
13.1. suderings su grupiq pedagogais, kiekvien4 savaitg suveda planuojamas veiklas, skirtas

vaikq muzikiniam ugdymui(si) i grupes trumpalaiki ugdomosios veiklos plan4;
13.2. iki kiekvienq metq spalio 1 d. parengia meninio ugdymo veiklos planQ mokslo

metams.
14. Pedagogas atsakingas uZ vaikq kuno kulturos organizavim4:
14.1. suderings su grupiq pedagogais, kiekvien4 savaitg suveda planuojamas veiklas, skirtas

vaikq kuno kulturai i grupes trumpalaiki ugdomosios veiklos planq;
14.2. rkikiekvienq metq spalio 1 d. parengia bendr4 vaikq fizinio akqvumo ugdomosios

veiklos plan4 mokslo metams.
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III SKYRIUS
DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENU PAGRINDU,

SPAUSDINIMASO PERKELIMAS I SKAITMENIN4 LAIKMENA IR ARCHYVAVIMAS

15. LopSeli-darleIi lankandiq vaikq ugdymo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne, kuris
sudaromas naudoj ant,,Miisq darZelis" (www.musudarzelis.lt) sistem4.

16. Vaikq ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne. Mokslo
metams pasibaigus, bet ne veliau kaip iki paskutines rugpjfldio mdnesio darbo dienos, lopSelio-
darZelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui i5 elektroninio dienyno perkelia i skaitmening laikmen4
ikimokyklinio ugdymo aukletojq ir priesmokyklinio ugdymo pedagogq, logopedo, socialinio
pedagogo, meninio ugdymo mokytojo, judesio korekcijos mokyojo parengtus ugdomosios veiklos
planus, vaikq ugdymosi pasiekimq ataskaitas. Lop5elio-darLelio pedagogams para5u patvirtinus
pateiktq duomenq teisingum4, deda i bylE, kuri tvarkoma Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq
nustatyta tvarka, ir perduoda lop5elio-darZelio ra5tines vedejui.

17. Siq nuostatq nustatyta tvarka sudarytas, iSspausdint as ftlar perkeltas i skaitmenines
laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo terminq rodykleje
nustatyt4laik4.

IV SKYRIUS
ASMENU, ADMINISTRUOJANdTg, rnrZIUnrNirql rR TvARKANtrrT ELEKTRoNTNI

DIENYNA, ATSAKOMYBE
18. Nuostatq reikalavimq privalo laikytis visi lop5elio-darZelio darbuotojai, tvarkantys,

administruojantys ir priZiurintys dienyn4.
19. Lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui teises aktq nustatyta tvarka atsako

uZ perkeltq i skaitmening laikmen4 duomenq teisingum4, tikrumQ, autentiskum4.
20.U2 atspausdintq, perkeltq i skaitmening laikmen4, dienynq archyvavim4 atsako lop5elio-

darZelio ra5tines vedejas.
21. Vaikq ugdom4j4 veikl4 vykdantys asmenys atsako uZ savalaiki duomenq ivedim4 i

dienyn4, jq teisingum4 ir konfidencialum4.
22.U2 Siq nuostatq reikalavimq laikymosi prieLit1atsakingas direktoriaus pavaduotojas

ugdymui, o jo nedarbingumo laikotarpiu - elektroninio dienyno administratorius.
23. Asmenys, tvarkantys, administruojantys ir priZiurintys elektroninio dienyno

funkcionavim4, atsako teises aktq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Elektroninius dienynus stebeti nuolat turi teisg:
24.I. direktorius, direkloriaus pavaduotojas ugdymui - visq grupiq elektroninius dienynus;
24.2. grupiq pedagogai - savo grupes elektroninidienyn4;
24 .3 . meninio ugdymo mokytoj as, j udesio korekcij o s mokyoj as, lo gopedas, socialinis

pedagogas - visq grupiq ugdomqjq veiklq planavimo dienynus;
24.4. ugdytinio tevai (globejai) - vaiko (globotinio) elektronini dienyn4.
25. Pasillymus del nuostatq atnaujinimo, papildymo, keitimo gali teikti lop5elio-darZelio

taryba, pedagogq taryba ir elektroninio dienyno administratorius.
26. Nuostatai gali buti papildomi ir keidiami lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu.
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