
 

 

PATVIRTINTA 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-159  

 

 

KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti Kauno 

„Vyturio“ gimnazijos vidaus naudojimui. Nuostatai reglamentuoja pradinio ugdymo dienyno, 

pagrindinio ugdymo dienyno, vidurinio ugdymo dienyno, neformaliojo švietimo elektroninio 

dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu, jo spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių 

(elektroninio dienyno pagrindu sudarančių dienyną, jį spausdinančių ir perkeliančių į skaitmenines 

laikmenas, administruojančių, prižiūrinčių ir kt.) dienyną, funkcijas ir atsakomybę.  

2. Sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti elektroniniame dienyne ir jo 

duomenų pagrindu sudaryti dienyną priimtas Visuotiniame dalininkų susirinkime 2011 m. rugpjūčio 

31 d. protokolo Nr. 23.  

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-170 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 

4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno  duomenų pagrindu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, 

susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl 

Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, 

kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, 29 punktu. 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

4.1. Elektroninis dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas 

informacines ir komunikacines technologijas. 

4.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi elektroniniame 

dienyne (mokiniai, mokytojai, tėvai, administracija). 

4.3. Duomenys – bet kuri informacija susijusi su fiziniu asmeniu – Domenų subjektu. 



2 

4.4. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: 

rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas 

(papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, paieška, naikinimas ar kitoks 

veiksmas arba veiksmų rinkinys.  

4.5. Duomenų tvarkytojai – e. dienyno administratorius, gimnazijos administracija, 

mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, klasių vadovai.  

4.6. Duomenų teikėjai – mokinių tėvai, mokiniai, mokytojai, pagalbos vaikui 

specialistai, administracija.  

4.7. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

5. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus 

skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Gimnazija naudoja elektroninį dienyną „Mano 

dienynas“.  

6. Gimnazija nebevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame dienyne.  

 

II SKYRIUS 

ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ 

UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Elektroniniame dienyne vykdoma 1–4, 5–8, I–IV gimn. klasių mokinių vienerių 

mokslo metų ugdymo apskaita. 

8. Dienynas pradedamas pildyti kiekvienų mokslo metų rugsėjo 1 dieną, o baigiamas 

rugpjūčio 31 d.  

9. Gimnazijos direktorius: 

9.1. įsakymu paskiria asmenis, atsakingus už elektroninio dienyno administravimą, 

priežiūrą, archyvavimą; 

9.2. pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina elektroninio dienyno nuostatus; 

9.3. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, 

tikrumą ir patikimumą; 

9.4. prižiūri dienyno sudarymą elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo perkėlimą į 

skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Gimnazijos elektroninio dienyno administratorius: 

10.1. kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 5 d.  suveda į 

elektroninio dienyno duomenų bazę mokinių ir mokytojų sąrašus, sukuria klases, nurodo klasių 
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auklėtojus, koreguoja duomenis jiems pasikeitus, nurodo, kaip mokosi klasė (trimestrais, 

pusmečiais); 

10.2. kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. suveda į 

elektroninio dienyno duomenų bazę muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų sąrašus, sukuria klases, 

nurodo klasių auklėtojus, koreguoja duomenis jiems pasikeitus, nurodo, kaip mokosi klasė 

(trimestrais, pusmečiais); 

10.3. naujiems dienyno vartotojams siunčia pakvietimą prisijungti prie e. dienyno 

sistemos; 

10.4. priskiria dienyno administratorius, pagalbos vaikui specialistus, sveikatos 

priežiūros specialistą, kitus darbuotojus; 

10.5. mokslo metų pradžioje pažymi pagrindinius nustatymus: suteikti/atimti teisę 

vesti trimestrus/pusmečius; atrakinti/užrakinti datų trynimą; suteikti/atimti teisę formuoti grupes, 

nustato pažymių vedimo atgaline data laikotarpį – 15 dienų; 

10.6. nustato ar paredaguoja pamokų laiką, mokinių atostogų, trimestrų/pusmečių 

laikotarpius. Nustato, kiek atsiskaitomųjų darbų gali būti per dieną tam tikrai klasių grupei; 

10.7. prieš mokytojams kuriant grupes, sukuria reikiamų dalykų pavadinimus (pagal 

gimnazijos ugdymo planą); 

10.8. mokslo metų eigoje, jei reikia paskiria pavaduojančius mokytojus; 

10.9. sukuria direktoriaus įsakymus dėl išvykimo mokiniams, kurie išeina iš 

mokyklos, elektroniniame dienyne ištrina mokinio duomenis; 

10.10. sukuria direktoriaus įsakymus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo 

kurso kartoti, išvykimo gydytis ir mokytis į sanatoriją, išsilavinimo dokumento išdavimo; 

10.11. teikia elektroninio dienyno vartotojams konsultacijas. Jei to negali padaryti 

pats, kreipiasi į elektroninio dienyno administratorių.  

11. Klasių vadovai: 

11.1. prasidėjus mokslo metams patikrina savo klasės mokinių sąrašus, apie 

netikslumus informuoja gimnazijos elektroninio dienyno administratorių; 

11.2. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja gimnazijos elektroninio 

dienyno administratorių; 

11.3. užtikrina, kad e. dienyne būtų įrašyti mokinių ir tėvų duomenys (el. paštas, 

telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas); 

11.4.  vykdo mokinių praleistų pamokų apskaitą. Vadovaudamiesi gimnazijos 

Lankomumo aprašu, gavę informaciją apie praleistas pamokas, per tris darbo dienas įveda duomenis 

į elektroninį dienyną; 
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11.5. pagal tvarkaraštį susikuria grupę ir pildo „Klasės valandėles“ ir „Klasės vadovo 

veiklas“ vadovaudamiesi gimnazijos Metodinės tarybos rekomendacijomis; 

11.6. tėvų susirinkimų datą, temą pildo pasirinkęs meniu „Tėvų susirinkimai“; 

11.7. vidaus žinutėmis korektiškai ir dalykiškai bendrauja su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais mokytojais, gimnazijos administracija; 

11.8. informuoja mokančius mokytojus apie turimus pažymius mokinio, atvykusio iš 

kitos ugdymo įstaigos ar grįžusio iš sanatorijos ir pan.; 

11.9. stebi mokinių pažangą, pasibaigus trimestrui/pusmečiui, formuoja „Mokinių 

pasiekimų ir lankomumo suvestinę“, ją perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

11.10. pasibaigus ugdymo procesui, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, 

formuoja ataskaitą „Mokinių mokymosi pasiekimų suvestinė“, patvirtina duomenų juose teisingumą 

parašu bei perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

11.11. tuo atveju, jei nors vienam mokiniui yra paskirti papildomi darbai, tos klasės 

„Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ atspausdinama, pasirašoma ir perduodama 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui per 10 kalendorinių dienų nuo reikalavimų dėl kėlimo į 

aukštesnę klasę ar ugdymo  programai (ugdymo programos daliai) baigti, įvykdymo, ne vėliau kaip 

iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.; 

11.12. išsispausdina saugaus elgesio instruktažo lentelę, pravedęs instruktažą pateikia 

mokiniams pasirašyti, saugo „Saugaus elgesio instruktažų“ aplanke savo kabinete vienus mokslo 

metus; 

11.13. iš elektroninio dienyno administratoriaus gavęs informaciją, kad elektroninis 

dienynas dėl techninių nesklandumų kurį laiką neveiks, arba sutrikus interneto ryšiui, elektros 

tiekimui, esant ryšio perkrovoms ir atsiradus kitiems techniniams trikdžiams, mokinių duomenų 

apskaitą vykdo asmeniniuose užrašuose, kurių įrašus perkelia į elektroninį dienyną, kai šio veikla 

yra sutvarkoma.  

12. Mokytojai: 

12.1. sukuria savo mokomas grupes, pasirinkę meniu „E. dienynas“ – „Grupių 

sudarymas“ – „Kurti naują grupę“. Kurdamas grupę, teisingai pasirenka dalyko pavadinimą, 

mokymosi kursą/lygmenį, naudojamą vertinimo sistemą, įveda mokinius iš išskleisto mokinių 

sąrašo; 

12.2. sudaro savo grupių tvarkaraštį, pasirinkę meniu „E. dienynas“ – „Tvarkaraštis“ – 

„Redaguoti tvarkaraštį“. Visų mokytojų suvesti tvarkaraščiai suformuoja mokinių tvarkaraščius, 

kurie yra matomi mokiniams, tėvams, klasės vadovui, gimnazijos administracijai, pagalbos vaikui 

specialistams. Pasikeitus bendram tvarkaraščiui, redaguoja savo tvarkaraštį; 
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12.3. pradinių klasių mokytojai pagal poreikį susikuria idiografinio vertinimo 

šablonus kiekvienam dalykui, pasirinkę meniu „Idiografinio vertinimo šablonai“; 

12.4. kiekvieną darbo dieną suveda tą dieną vestų pamokų duomenis: pamokos temą, 

namų darbus (jei jie skiriami, jeigu namų darbai neskiriami – nieko nerašo); įrašo pažymius, pagal 

poreikį įrašo pažymio informaciją, pagal poreikį rašo pagyrimus ar pastabas mokiniams pastabų 

skiltyje;  

12.5. užsienio kalbų mokytojai dienyne pamokos temą pildo ta kalba, kuria mokosi, 

namų darbus, pagyrimus ar pastabas pildo lietuvių kalba; 

12.6. pamokos pradžioje e. dienyne pažymi pavėlavusius ir neatvykusius mokinius; 

12.7. mokslo metų eigoje, vadovaudamiesi gimnazijos susitarimais, iš anksto įveda 

(ne vėliau kaip prieš 1 savaitę) planuojamus atsiskaitomuosius darbus, pasirinkę meniu 

„E. dienynas“ – „Atsiskaitomieji darbai“. Suplanuoti atsiskaitomieji darbai ir jų temos automatiškai 

atsiras mokytojo dienyne; 

12.8. mokinio, grįžusio iš sanatorijos ar kitos gydymo įstaigos, gautus įvertinimus 

įrašo į dienyną, pažymio informacijoje pažymi -  „pažymys iš kitos ugdymo įstaigos“; 

12.9. vykdant pažintinę, kultūrinę, meninę, kūrybinę veiklą skiltyje „Tema, klasės 

darbai, numatomi pasiekimai“ įrašo veiklos pavadinimą, pvz.: „Tradicinių amatų ir papročių 

puoselėjimo diena „Kaziuko mugė“, „Sporto šventė“ ir pan.; 

12.10. išsispausdina saugaus elgesio instruktažo lentelę, pravedęs instruktažą pateikia 

mokiniams pasirašyti, saugo „Saugaus elgesio instruktažų“ aplanke savo kabinete vienus mokslo 

metus; 

12.11. trimestrų, pusmečių ir metinius įvertinimus įveda ne vėliau kaip paskutinę 

trimestro, pusmečio dieną; 

12.12. apie pastebėtus netikslumus, neatitikimus elektroniniame dienyne informuoja 

gimnazijos elektroninio dienyno administratorių; 

12.13. vidaus žinutėmis korektiškai ir dalykiškai bendrauja su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais mokytojais, gimnazijos administracija. 

12.14. iš elektroninio dienyno administratoriaus gavęs informaciją, kad elektroninis 

dienynas dėl techninių nesklandumų kurį laiką neveiks, arba sutrikus interneto ryšiui, elektros 

tiekimui, esant ryšio perkrovoms ir atsiradus kitiems techniniams trikdžiams, mokinių duomenų 

apskaitą vykdo asmeniniuose užrašuose, kurių įrašus perkelia į elektroninį dienyną, kai šio veikla 

yra sutvarkoma.  

13. Socialinis pedagogas, logopedas, psichologas: 

13.1. stebi mokinių pamokų lankomumą, pažangumą, jų pokyčius bei gautas 

pastabas ir pagyrimus; 
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13.2. vidaus žinutėmis korektiškai ir dalykiškai bendrauja su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais mokytojais, gimnazijos administracija. 

14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: 

14.1. įrašo mokinio fizinio parengimo grupę, pasirinkę meniu „E. dienynas“ – 

„Mokinio duomenys“ – „Papildomos informacijos pildymas“; 

14.2. informuoja kūno kultūros mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus apie 

mokinių sveikatos sutrikimus. 

 

III SKYRIUS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DIENYNO PILDYMAS 

 

15. Mokytojas, vykdantis neformaliojo švietimo programas (būrelius): 

15.1. iki rugsėjo 15 d. sudaro mokinių grupes; 

15.2. išsispausdina saugaus elgesio instruktažo lentelę, pravedęs instruktažą pateikia 

mokiniams pasirašyti, saugo „Saugaus elgesio instruktažų“ aplanke savo kabinete vienus mokslo 

metus; 

15.3. tą pačią dieną įveda veiklos turinį, pažymi neatvykusius mokinius. 

16. Neformaliojo švietimo programų papildančių formaliojo švietimo programas 

(muzikos skyriaus) dienyno pildymas. Muzikos skyriaus mokytojai: 

16.1. iki rugsėjo 15 d. sudaro mokinių grupes, pasirinkę meniu „E. dienynas“ – 

„Grupių sudarymas“ – „Kurti naują grupę“. Individualioms muzikos pamokoms vienam mokiniui 

sudaroma atskira grupė. Grupinius užsiėmimus (solfedžio, muzikos istorija) vedantys mokytojai 

grupes kuria įprasta tvarka, mokinius prideda uždedami varneles iš mokinių sąrašo; 

16.2. sudaro užsiėmimų tvarkaraštį, pasirinkę meniu „E. dienynas“ – „Tvarkaraštis“ – 

„Redaguoti tvarkaraštį“; 

16.3. išsispausdina saugaus elgesio instruktažo lentelę, pravedęs instruktažą pateikia 

mokiniams pasirašyti, saugo „Saugaus elgesio instruktažų“ aplanke savo kabinete vienus mokslo 

metus; 

16.4. iš elektroninio dienyno administratoriaus gavęs informaciją, kad elektroninis 

dienynas dėl techninių nesklandumų kurį laiką neveiks, arba sutrikus interneto ryšiui, elektros 

tiekimui, esant ryšio perkrovoms ir atsiradus kitiems techniniams trikdžiams, mokinių duomenų 

apskaitą vykdo asmeniniuose užrašuose, kurių įrašus perkelia į elektroninį dienyną, kai šio veikla 

yra sutvarkoma.  
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IV SKYRIUS 

DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DUOMENŲ PAGRINDU PERKĖLIMAS Į 

SKAITMENINĘ LAIKMENĄ IR SAUGOJIMAS 

 

17. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektoriniame dienyne 

„Mano dienynas“. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, 

gimnazijos elektroninio dienyno administratorius, kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui: 

17.1. iš elektroninio dienyno išspausdina ataskaitą „Mokinių mokymosi pasiekimų 

apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose įrašo datą ir pasirašo, patvirtindamas juose duomenų 

teisingumą, tikrumą ir autentiškumą. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės segamos į 

bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Kartu į bylą dedami ir sudaryti aktai apie duomenų keitimą, jei tokie 

buvo: 

17.1.1. tuo atveju, jei nors vienam tam tikros klasės mokiniui yra paskirti papildomi 

darbai, jam privalu patikrinti mokymosi pasiekimus, išlaikyti brandos egzaminus ir kt., tos klasės 

„Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ atspausdinama ir pasirašoma per 10 

kalendorinių dienų nuo reikalavimų, dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar ugdymo programai (ugdymo 

programos daliai) baigti, įvykdymo, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.; 

17.2. visą dienyną perkelia į skaitmenines laikmenas. Duomenys saugomi Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

18. Gimnazijos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, 

informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, jo perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo 

saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tikrina elektroninio dienyno pildymą, 

kontroliuoja, ar nepažeidžiama tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių informavimo tvarka, kaip 

įgyvendinamas gimnazijos ugdymo planas. 

20. Visi gimnazijos darbuotojai dirbantys su elektoriniu dienynu privalo vadovautis 

šiais Nuostatais. Tvarkant duomenis, vadovautis  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 ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
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apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu.  

21. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per 

mokslo metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

perduoda tvarkyti ją kitam asmeniui. 

22. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – 

klaidingą žodį, tekstą, skaičių ar įvertinimą,  klaidą padaręs asmuo kartu su  elektroninio dienyno 

administratoriumi ją ištaiso, užtikrinant, kad elektroniniame dienyne liktų naikinamų/pakeistų ar 

kitaip koreguotų duomenų istorija (duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, kuris keitė duomenis 

vardas ir pavardė, keitimo data ir kt.).  

23. Prireikus keisti informaciją užrakintose dienyno srityse, klaidą padaręs asmuo 

surašo aktą apie duomenų keitimą (klaidos ištaisymą), kreipiasi į gimnazijos elektroninio dienyno 

administratorių ir klaidas ištaiso iki tos dienos 24 val. (priedas Nr. 2). Sudarytas aktas apie 

duomenų keitimą saugomas kartu su „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestine“.  

24. Numatoma gimnazijos elektroninį dienyną integruoti su Mokinių registru.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Nuostatai keičiami direktoriaus įsakymu. Pakeitimai inicijuojami gimnazijos 

bendruomenės atstovų prašymais. 

26. Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose nepaminėti ir nenumatyti 

atvejai nagrinėjami vadovaujantis Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir 

vidurinio ugdymo mokytojų dienynų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-170 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 

4 d. įsakymo Nr. ISAK–2008 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punktu. 

27. Nuostatai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje www.vyturys.kaunas.lm.lt  

 

___________________________ 

 

 

 

http://www.vyturys.kaunas.lm.lt/
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Kauno „Vyturio“ gimnazijos 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų  

Priedas Nr. 1 

 

ELEKTRONINIAME DIENYNE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS 

 

1. Mokinių duomenys: 

1.1. Vardas; 

1.2. Pavardė; 

1.3. El. paštas; 

1.4. Telefono Nr.; 

1.5. Gimimo data; 

1.6. Klasė; 

1.7. Lytis; 

1.8. Gyvenamosios vietos adresas; 

1.9. I užsienio kalba; 

1.10. II užsienio kalba; 

1.11. Dorinis ugdymas (tikyba arba etika); 

1.12. Sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, mokymosi stilius. 

1.13. Programa, pagal kurią mokosi (bendrojo ugdymo programos, pritaikyta programa, 

individualizuota programa); 

1.14. Dalykų įvertinimai, PUPP rezultatai, VBE rezultatai. 

2. Mokinių tėvų duomenys: 

2.1. Vardas; 

2.2. Pavardė; 

2.3. El. paštas; 

2.4. Telefono Nr.; 

2.5. Gyvenamosios vietos adresas; 

2.6. Darbovietės pavadinimas (neprivaloma); 

2.7. Užimamos pareigos (neprivaloma). 

3. Pedagogų duomenys: 

3.1. Vardas; 

3.2. Pavardė; 

3.3. El. paštas; 

3.4. Telefono Nr.; 

3.5. Gyvenamosios vietos adresas (neprivaloma). 

 

_______________________ 
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Kauno „Vyturio“ gimnazijos  

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų  

Priedas Nr. 2 

 

ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ KEITIMO (KLAIDOS IŠTAISYMO) AKTAS 

 

________________ 

Data 

 

Klasė: _______________________________ 

Dalyko pavadinimas: ______________________________________________________________ 

Mokinio(-ių) vardas, pavardė: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Priežastis, dėl kurios atliekamas duomenų taisymas: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Keičiami duomenys: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Duomenų keitimo (klaidos ištaisymo) data: ____________________________________________ 

 

Duomenis keitusio mokytojo vardas, pavardė, parašas: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Elektroninio dienyno administratoriaus vardas, pavardė, parašas: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

__________________ 


