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PATVIRTINTA 

Vilniaus l/d „Pagrandukas"  

direktoriaus2021sausio15d.  

įsakymu Nr. V- 15 

 

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ 

 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 

 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio – darželio „Pagrandukas“ elektroninio dienyno (toliau el. dienyno) 

tvarkymo nuostatai (toliau — Nuostatai) parengti vadovaujantis Dienynų sudarymo 

elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-170 

redakcija) (toliau — ŠMSM aprašas). 

2. Nuostatai reglamentuoja ikimokyklinio(priešmokyklinio) neformaliojo ugdymo, mokymo 

namuose ir kitų dienynų sudarymo el. dienyno duomenų pagrindu, administravimo, 

priežiūros tvarką. Asmenų, tvarkančių el. dienyną, funkcijas ir atsakomybę. 

3. Vilniaus lopšelio – darželio „Pagrandukas“ el. dienyno tvarkymo nuostatuose vartojamos 

sąvokos atitinka ŠMSM aprašo naudojamas sąvokas. 

4. Vadovaujantis lopšelio - darželio veiklą reglamentuojančiais dokumentais, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) apie vaikų veiklą ir pasiekimus informuojami el. dienyne. 

5. Vilniaus lopšelio – darželio „Pagrandukas“ el. dienynas administruojamas, tvarkomas ir 

sudaromas el. dienyno duomenų pagrindu pagal UAB „Nacionalinis švietimo centras“ el. 

dienyno „Mano dienynas“ (www.manodienynas.lt) vartotojo vadovą. 

6. El. dienyno administravimui yra paskiriamas atsakingas asmuo ( toliau el. dienyno 

administratorius). 

 

   II. EL. DIENYNO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS 

 

7. Teikia informaciją, konsultuoja el. dienyno pildymo klausimais lopšelio - darželio 

administraciją, mokytojus, vaiko pagalbos specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus 

bendruomenės narius. 

8. Sprendžia iškilusias technines ir el. dienyno administravimo problemas. 

9. Per 5 darbo dienas nuo einamųjų metų rugsėjo mėn. 1 d.: 

9.1. patikrina informaciją apie lopšelį - darželį; 

9.2. patikrina darbuotojų sąrašą, įrašo trūkstamus darbuotojus, suteikia jiems prisijungimo 

duomenis, išbraukia išėjusius darbuotojus; 

9.3. sukuria grupes ir priskiria grupių mokytojus; 

10. El. dienyno pildymas: 

10.1. pildo ir atnaujina informaciją apie lopšelį - darželį, mokytojus ir kitus darbuotojus; 

10.2. suteikia prisijungimo vardus mokytojams ir kitiems darbuotojams; 

10.3. gavęs pranešimą iš raštinės vedėjo ar grupės mokytojo, įkelia atvykusius, išbraukia 

išvykusius vaikus; 

10.4. gavęs informaciją iš raštinės vedėjo ar grupės mokytojo, suteikia prisijungimo vardus 

ir padeda prisijungti vaikų tėveliams (globėjams, rūpintojams); 

10.5. atlieka el. dienyno klaidų, nusiskundimų analizę ir teikia pasiūlymus dėl el. dienyno 
tobulinimo „Mano dienynas sistemos administratoriams“. 
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III. EL. DIENYNO PILDYMAS, KONTROLĖ 

 

11. Mokytojai: 

11.1. sukuria savo grupės dienyną; 

11.2. savaitės pradžioje fiksuoja tos savaitės grupės veiklą, savaitės pabaigoje įvertina 

vaikus idiografiniu vertinimu; 

11.3. pagal poreikį vaikams rašo pagyrimus, pastabas; 

11.4. el. dienyno sistemos pranešimais bendrauja ir perduoda informaciją mokiniams, 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems progimnazijos bendruomenės nariams; 

11.5. įveda numatomus renginius, šventes; 

11.6. radę netikslumų savo grupės vaikų sąrašuose, informuoja el. dienyno administratorių; 

11.7. tikrina ir tikslina tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenis; 

11.8. stebi tėvų (globėjų, rūpintojų) prisijungimą ataskaitas. 

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tikrina , ar teisingai ir laiku yra pildomas el. dienynas: 

     12.1.vykdant stebėseną tikrina, kaip pildomas el.dienynas pagal grupes, datas; teikia pastabas 

mokytojams; 

     12.2.veda el.dienyno stebėsenos aplanką; kartą per mėnesį teikia informaciją direktoriui; 

     12.3.prižiūri, kaip laikosi duomenų apsaugos reikalavimų pildant el.dienyną. 

 

IV.ATSAKOMYBĖ 

 

13. Asmenys el. dienyne tvarkydami duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

14. Mokyklos direktorius užtikrina el. dienyno veiklą, sudaro sutartis su el.d. administracija.   

Už jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame atsakingi visi darbuotojai, 

dalyvaujantys el.d. sistemos darbe.  

15. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo prisijungti prie el. dienyno sistemos, reaguoti 

į jame pateiktą informaciją, grįžtamojo ryšio palaikymą su mokytojais, pagalbos vaikui 

specialistais, administracija. 

 

 

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Visi lopšelio - darželio pedagoginiai darbuotojai privalo susipažinti su el. dienyno 

tvarkymo nuostatų pildymo nurodymais. 

17. Nuostatai keičiami direktoriaus įsakymu. 

18. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi mokyklos administracijos darbuotojai, mokytojai 

ir pagalbos vaikui specialistai. 

19. Pasibaigus mokslo metams dienyno administratorius el. dienyno skyrius perkelia į 

skaitmeninę laikmeną iki rugsėjo 10 d. ir atiduoda archyvuoti sekretorei. 

20. Lopšelio - darželio el. dienyno tvarkymo nuostatuose nepaminėti ir nenumatyti atvejai 

nagrinėjami remiantis ŠMSM aprašu. 

21. Nuostatai įsigalioja nuo 2021 m. sausio 15 d. 

22. Nuostatai skelbiami el. dienyne aplanke „Svarbi informacija – Darželio failai“ ir lopšelio - 

darželio tinklapyje http://www.pagrandukas.vi1nius.lm.lt/ 

23. Nuostatai suderinti su l/d ,,Pagrandukas‘‘ Darbo taryba, 2021 01 15 prot.Nr.1 

 

 

http://www.pagrandukas.vi1nius.lm.lt/


 

 


