
2018 m. balandZio 26 d Nr.V-46
Marijampol€

Vadovaudamasis Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio

ugdymo mok)-tojo dienynq sudaryrno elektroninio dienyno duomenq pagrindu tvarkos aprasu,

putuittiotu Li"tuuo. Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. isakymu Nr'
iSaf-zOOt ,,Del dienynq sudarymo elektroninio dienyno duomenrl pagrindu tvarkos apraso

patvifiinimo" (Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 207'7 m. geguZes 17 d isakfno
i.lr. V-375 redakci,ia), kuris nustato papildomus reikalavimus, uztikinant duomenq saugumq,

tinkam4 E. dienyno tvarkym4,
p a p i I d a u Marijampoles Slduvos gimnazijos elektroninio dienl'no tvarkymo nuostatus,

patvirtintus Marijampoles Slduvos gimnazijos direktoriaus 2016 m gruodZio 16 d. isakymuNr' V-

i3?,siaispunktais:3.1,4,5,6,'1,8, 11,1'7,23,24,25'28 lr29 ir isdestau juos nauja redakcija

(pridedama).
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Marijampolds Siiduvos
gimnazijos direktodaus
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2018 m. balandZio 20 d. posedyje
protokolu Nr. 2-97

MARIJAMPOLIS SfIDUVOS GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Madjampoles Siiduvos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau
Nuostatai) reglamentuoja elekponinio dienyno administavimo, tvarkymo, prieZilros ir dienyno
sudar),rno elektroninio dienyfio duomenq pagrindu gimnazijoje tvarkq, asmenq, tvarkandiq
(elektroninio dienyro pagrindLr] sudarandirl dienynE, ji spausdinandiq ir perkeliandiq i skaitmenines
laikmenas. administruojantiq. drizinrindiq ir kt.) dienyn4, funkcijas ir atsakomybQ.

2. Nuostatai parengti lador'aujantis,,Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio
ugdymo mokytojo dienynq sddaryrno elektroninio dienyno duomeml pagrindu tvarkos apraiu",
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. isakymu Nr.
ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 15 d. isaklano Nr. V-
195 redakcija).

3. Nuostatuose vartojamos sqvokos:
3.1. elektoninis dienynas (toliau - E. dienynas) dienynas, tvarkomas naudojart tam

pdtaikytas informacines ir komunikacines technologUas, vadovaujantis tvarkos apraSu, patvirtintu
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birZelio 18 d. isakymu Nr. V-45 ,,Del Informaciniq
sistemrl, kuriomis tvarkoma infomacija, susijusi su dokumentq valdymu, steigimo, kurimo,
modemizavimo ir likvidavimo tvarkos apraso patvirtinimo";

3.2. kitos Nuostatuose vafiojamos s4vokos atitinl<a Lietuvos Respublikos Svietimo
istatyme ir kituose Svietim4 reglamentuojandiuose teises aktuose vartojamas sqvokas.

4. Gimnazijos E. dien).nas administruojamas, tvarkomas ir sudaromas elektroninio dienyno
duomem.l pagrindu pagal UAB ,,Nacionalinis Svietimo centras" elektroninio dienyno ,,Mano
dienynas" Vafi otojo vadov4.

5. Siekiant uztikrinti stukfirizuot4 duomenq perdavim4 ir integracij4, gimnazija naudoja
klasihkatorius, skelbiamLrs Svietimo ir mokslo informaciniq sistemq, registry ir klasifikatodq
apskaitos infomacineje sistemoje KRISIN (www.krisin.smm.lt.). Rengiant naujus klasifikatorius,
remiamasi Svietimo ir mokslo srities registams ir inJomacinems sistemoms biidingq klasilikatoriq
kiirimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklemis, patvifiintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministlo 2014 m. gruodzio 22 d. isakymu Nr. V-1233 ,,Del Svietimo ir mokslo srities
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registlams ir informacinems sistemoms bfldingr] klasifrkatoriq klrimo, tvarkymo ir naudojimo
taisyklirl patvirtinimo".

6. Mokiniq ir mok)'tojq
administmoj amoj e sistemoje ,,Mano
Mokiniq ir Pedagogq registruose.

duomenys UAB ,,Nacionalinis ivietimo centas"
dienynas" automatiniu budu yra susieti su duomenimis

7. Ginnazijai papra3ius, Svietimo informacinill technologijq centras gali ijungti automatini
duomenq teikimq (gavim{, kad E. dienyno tvark)rojai turett} galimybg automatiniu bodu ivesti
pusmediq ir metinius ivertinimus iS E. dienyno i Mokiniq regist4 (pvz., paZymejimams ir brandos
atestatams spausdinti), gauti duomenis fu pan.

, 8. Gimnazija, nutraukusi suta.ti su E. dienyno paslaugos teikeju, apie tai inlbrmuoja
Svietimo informaciniq technologijq centr4.

9. Gimnazija nevykdo mokiniq ugdymo apskaitos spausdintame dienyne nuo 2009 rn.
rugsejo 1d.

II. DIENYNO SUDARYMAS E. DIEN\'NO DUOMENU PAGRINDU

10. Dienynas E. dienyno duomenq pagrindu sudaromas tvarkart identiSkus sk)'dus ir
ivedant tuos padius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formq tvirtina Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministras. Elektroninis dienynas gimnazijos sprendimu gali buti
naudojamas ir kitoms mokinirl ugdymo reikmems: vefiinimo aplankui sudarl'ti, individualiai
paZangai stebeti ir kt.

11. Mokiniq ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma E. dienyne. Atsiradus intemeto
trikdZiams, visa ugdyrno informacija fiksuojama mokltojrl individualiuose popieriniuose
dienynuose, o trikdiius sutvarkius, perkeliama i E. dienynq. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne
veliau kaip iki paskutiles rugpjiidio menesio darbo dienos, gimnazijos E. dienyno administratorius
iS E. dienyno i5spausdina skyriq ,,Mokiniq mokymosi pasiekimq apskaitos suvestine", sudaro
dienyn4 ir pristato ji direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

12. Mokiniq ugdom4j4 veikl4 vykdantys asmenys (klases aukletojas ir atsakingas
direktoriaus pavaduotojas) iSspausdintuose lapuose pasiraso ir atsako uZ duomenqjuose teisingumq.

13. Sudar)'tas spausdintas dienynas dedamas ! byl4, tvarkon4 Dokumentq tvarklmo ir
apskaitos taisykliq, patvirtintq Lietuvos vyriausiojo archlwaro 2011 m. liepos 4 d. isakymu Nr. V-
I 18 ,,Del Dokumentq tvarklmo ir apskaitos taisykliq patvifiinimo" (toliau Dokumentq tvarkymo
ir apskaitos taisykles), nustat'-ta fvarka.

14. Dienyno skyriaus ,,Saugaus elgesio ir kiti instrukta;ai", sudarlto E. dienyno duomenq
pagrindu, lapai i5spausdinami rugsdjo menesio pimrornis dienomis. Ugdymo proceso metu Sie lapai
saugomi gimnazijos raStineje. Lapuose pasiraSo instuktaZq vedgs mokltojas irjl isklausg mokiniai.
Pasibaigus ugdymo procesuij saugaus elgesio ir kitq instuktazrl lapai isegami i spausdint4 dienyn4.

15. Kiti dienl'no skyriai perkeliami i skaitrnening laikmenq, pvz., optinius diskus,
mikroprocesoring atminti ir kt. ir saugomi Dokumentrl tvarkymo ir apskaitos taisykliq nustatlta
tvarka.

16. Mokiniq ugdom4j4 veikl4 vykdandiam asmeniui nutraukus darbo sutarti per mokslo
metus, jo tvarklta mokiniq ugdymo apskaita igspausdinama, asmuo pasiraso, pavaduotojas ugdymui
juos patikrina. Sie lapai isegami i sudaromq spausdintq dienyn4.

17. E. dienyne frksavus tdmestro, pusmedio, metini ar kito ugdymo laikotar?io vertinimo
rezultat4, jis patvitinamas ,,uzrakinant" iras)-tus atitinkamo laikotarpio ivetinimus per gimnazijos
nustatltq laik4, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienq nuo jo pabaigos. Jei klaida nustatoma vdliau nei
nurodlas teminas, ,,atrakinimo" faktas fiksuojamas sulasant laisvos fomos aktq.

18. E. dienyno duonenq pagrindu sudar).tame dienyne nustadius klaid4 klaiding4 Zod!,
tekst4 ar ivertinim4, taisoma perbraukiant ji vienu bruksniu. Isnasoje nurodoma mokinio vardas ir
pavarde, teisingas iodis, tekstas ar ivertinimas (skaidiumi ir Zodziu), taisiusio asmens vardas ir
pavard6, paialas ir taisymo data. Atitinkama klaida iltaisoma ir E. dienyne.
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III. ASMENU, ADMINISTRUOJANdIV, TVARKANdIV, PRIZIURINEIV MOKINIU
UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITA E. DIEN\T,.IE, FUNKCIJOS

19. Gimnazijos direktoriaus lsakymu paskirlas asmuo (E. dienyno administralorius) atlieka
E. dienyno administavimo, konsultavimo, duomenq tikslinimo ir dienyno formavimo darbus.

20. E. dienyno administratorius atlieka Sias funkcijas:
20.1. per 5 darbo dienas nuo einamqjrl metq rugsejo men. I d. patikrina informacij4 apie

gimnazij4, mokltojus, klasiq ir mokltojq ryii, prireikus padaro keitimus. Sukuria naujas klases ir
priskiria joms vadovus/aukletojus;

20.2. priskiria dienyno administratorius, socialini pedagog4, sveikatos priezituos specialistq
ir kitus darbuotojus;

20.3. tikrina klasiq duomenis: tikrina irlar koreguoja klasiq pavadinimus, priskiria klasiq
aukletojus, nurodo, kaip mokosi klase (pusmediais ar tdmestrais). Jei reikia, priskiria papildomus
klasiq aukletojus;

20.4. nuolat tikrina mokltojrl s4raS4, papildo jq duomenis ir iraSo trttstamus mok).tojus ar
juos padalina i! sistemos, mok),tojams piskiria prisijungimo vardus;

20.5. nuolat tikrina mokiniq s4ra54, ji papildo ar palalina iS mokiniq s4raSq;
20.6. nuolat tik na mokiniq tevrt (globejq) sqrasq, ji papildo ar duonenis paialina;
20.7. mokiniams priskida direktoriaus isakymusi
20.8. mokslo metq eigoje priskiria rnokltojq pavadavimus pagal mokytojq ir administracijos

pareikalavim4;
20.9. pazymi pagrindinius nustatymus: suteikti/atimti teisg vesti trimesfus/pusmedius,

atrakinti/uzrakinti datq trynimq, suteikti/atimti teisg fomuoti grupes, suteikti/atimti teis9 trinti
valtotojus;

20.10. suraSo standartini ir sutnunpint4 pamokq laikus;
20.11. suveda ir redaguoja mokiniq atostogl] Iaikotarpius, trimesrn/pusmediq pradZios ir

pabaigos datas;
20.12. ikelia reikiamus dokumentus, skirtus visiems ar tam tikai vartotojq grupei;
20.13. priei mokltojams kuriant grupes, sukuria reikiamus dalykq pavadinirnus;
20.14. nustato, kiek ivairitl atsiskaitomqiq darbq gali buti per dien4 tarn tikrai klasiq grupei;
20.15. sistemoje pdskiria tevarns vaikus arba atvirkidiai;
20.16. nuolat tikrina ir tikslina mokiniq duomenis, jiems irjrl tevams skiria slaptaZodiius;
20.17. s4raSe neradus mokinio tevq, sukuria ira.i4 apiejuos ir priskiria mokiniui;
20.18. uZrakina ir atrakina grupiq, klasiq, mokiniq, tevq, pusmediq,/semestrq pildyno

tunkcijas;
20.19. spausdina pusmediq, metines ataskaitas ir teikia klasiq aukletojams pasiraSyti;
20.20. E. dienyno duomenq pagrindu suformuoja spausdintq dienyn4 ir perduoda ji

pavaduotojui ugdymui;
20.21. Sirl nuostatq nustat)'ta tvarka tam tikrus E. dienyno skydus perkelia i skaitmening

laikmenq.
20.22. atlieka E. dienyno klaidq, nusiskundimq analizg ir teikia siulymus del E. dienyno

tobulinimo Marijampoles Siiduvos gimnazijos direktoriui ir E. dienyno kireiamo.
21. Klasiq auklCtojai atlieka Sias funkcijasi
21.1. per 5 darbo dienas nuo einamqjq metq rugsejo men. I d. patikrina informacij4 apie

savo klasg, klaseje besimokandius nokinius, padaro pakeitimus;
21.2. mokslo metq pradzioje (iki rugsejo 15 d.) surenka inlbrmacij4 apie ter.q galimybg

vaiko mokymosi rezultatus stebeti elektoniniame dienyne;
21.3. nuolat tikrina ir stebi klases mokinirl lankomum4 ir paZangum4 dienyne;
21.4. laiku teisina mokiniq pamokas mokslo metq eigoje;
21.5. iraJo savo vadovaujamos klasds mokinirl gautus pagyrimus, pastabas:
21.6. vidaus iinutemis bendrauja su klases mokiniq tevais (globgjais), mokiniais,

mok)'tojais, administEtoriumi:
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21.7. pildo, redaguoja inlbmacija uplr- *otiniur, nuolat tikrina ir tikslina mokiniq
duomenis;

21.8. pildo, redaguoja informacij4 apie mokiniq tews (globejus), nuolat tikina ir tikslina
tevu duomenis;

21.9. uztikrina, kad bent vienas iS vaiko tevq (globej{) turetq galimybg prisijungti prie savo
vaiko E. dienyno; esant poreikiui kreipiasi i dienyno administrato U:

21.10. tevams (globejams) neturint galimybirl naudotis E. dienynu, kiekvieno mdnesio 10 d.
sugeneruoja ataskait4 uZ mokinio praejusio menesio ugdymo(si) rezultatus, jq iSspausdina, pasiraso
ir perduoda tevams (globejams), kad pasirasytq. Tuojau pat gauna griitam4j4 informacij4:
ipareigoja vaik4, kad kitq dienq aukletojai(ui) atnestr+ ataskaitos laknelg su tevq parasu.

21.11. jei mokinys mokesi kitoje istaigoje, pvz., sanatorijoje, ir atsiveze paZymiq, klases
aukletoj a(s) j uos iraso meniu puntte ,,E. dienynas">,,Pamokos kitose istaigose";

21.12. paruo5ia ataskaitas i5vykstantiems i3 gimnazijos mokiniams ir Salina juos iS E.
dienyno s4rasq (arba pranesa adminisrratoriui, kadjis atliktq ii4 funkcij4);

21.13. mokslo metq eigoje iraSo tdvq susirinkimus;
21.14. pasiima iS raitines administratoriaus iispausdintus saugaus elgesio ir kt. instuktazq

lapus, duoda pasiraiy.ti mokiniams ir tq padi4 dien4 (po pamokos/uZsiemimo) juos vel pristato i
rasting;

21.15. iki pusmedio pabaigos likus ne maZiau kaip menesiui, meniu punkte ,,Ataskaitos"
formuoja ,,Vidurkiq ataskait4" ir su mokiniais aptada signalinio pusmeiio ivertmmus;

21.16. formuoja pusmediq bei metinitl ivefiinimq ataskaitas, jas tikina irlar koreguoja
(meniu punktas ,,Ataskaitos" > ,,Mokiniq pasiekimq ir lantomumo suvestine") duomenq
teisingum4. Tikrinama elektronineje erdv€je arba spausdintame variante. Informuoja dalykq
mokytojus apie pastebetus netikslumus ar klaidas iki pusmedio uzrakinimo;

21.17. jeigu klaseje yra mokiniq, kuriems skirti papildomi darbai, klasds aukletojaG)
primena dalykq mok)tojams, kad jie uZpild1tq papildomq darbq datas dienyne bei meniu punkte
,,E. dienynas" >,,Pusmediai/trimestrai" grafoje ,,Papildomi darbai" iraS'-tq papildomq darbq

lvertinim4 iki einarnqjq mokslo metq mokltojq tarybos posedZio;
21.18. pusmedirl bei metiniq ivefiinimq ataskaitq duomenq teisingum4 tvirtina parasu ir

prisLato direktoriaus pavaduotojui ugd),rnui:
21.19. IV klasiq auklebjai meniu punlte ,,E. dienynas" >,,Egzaminai, iskaitos" paZymi

mokiniq pasirinktus egzaminus ir suveda jvertinimus tik tuomet, kai mokinys patvifiina savo
pasiriDkimus KELTE. Tik po to adminishatorius spausdina ataskait4;

21.20. Mlasirl ataskaitq tikrinimas ir taisymai galimi iki einamqjq mokslo metq mok),tojq
tarybos posedZio dienos, kai skelbiamas lsakymo numeris apie vidu nio i3silavinimo paZymdjimq
iSdavim4;

21.21. po valstybiniq/mokykliniq brandos egzaminq suraio egzaminq ivertinimus i E.
dienyn4 (meniu punttas ,,E. dienynas" >,,Egzaminai" arba kreipiasi i administato rl). Dienyno
administatodus spausdina ataskaitas ir teikia klasiq aukletojams pasirai]'ti;

21.22. I ir III klasiq aukletojai ataskaitas tikrina ir taiso iki einamqjLl mokslo metq mokltojq
tarybos posedzio dienos, kai skelbiamas isaklmo ntuteris apie kelimq i aukitesng klasg;

21.23. Il klasiq aukletojai ataskaitas tikdna ir taiso iki einamqjq mokslo mettl mokltojq
tarybos posedZio dienos, kai skelbiamas isakymo numeris apie pagrindinio i5silavinimo
paiym€jimo iSdavim4.

22. Mokytojai atlieka iias funkcijas:
22.1. mokslo metq pradzioje sudaro savo dalyko grupes (vaikq grupe, dallwaujanti vienoje

pamokoje, gali b[ti sudaryta i5 keliq klasiq mokiniq), priskiriajoms mokinius;
22.2. sukuda savo mokomojo dalyko grupds pavadinim4 (pvz., anglq kaiba 81 lygis;

matematika (A lygis) 3,A kl.;
22.3. kiekvien4 dien4 pamokos metu arba veliausiai po pamokos pildo savo dalyko

kiekvienos grupes pamokos temq, namq darbus (ei jie skiriami), paZymius, pagl'rimus ir pastabas
(eijq yra);
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22.4. paraSius konirolini darb4, paiynius i elektroninj dienyn4 suraio ne veliau kaip per dvi
savaites;

22.5. informuoja mokinio t€vus apie neatliktus darbus, raso pastabas, pagyrimus vidaus
Zinutemis (praneSimait;

22.6. vidaus Zinutdmis bendrauja su mokiniq tevais, klasirl aukl€to.jais, mok)'tojais,
admini stratoriumi;

22.7. paslrma i3 rastines iSspausdintus saugaus elgesio ir kt. instruktaZq lapus, duoda
pasirasfi mokiniams ir tq padi4 dien4 (po pamokos/uzsiemimo) juos pristato i rastinQ;

22.8. sunSo visus ivefinimus irlarba taiso juos iki einamqjq mokslo metq mokytojq tarybos
posddZio dienos;

22.9. jeigu yra mokiniq, kuriems skirti papildomi darbai, pildo papildomq darbq datas
dienyne bei meniu punkte ,,E. dienynas"->,,Pusmediai/trimestrai" grafoje ,,Papildomi darbai" iraSo
papildomq darbq ivertinim4;

22.10. i E. dienyn4 suraio pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo (PUPP) ivefiinimus
(arba kreipiasi i administratoriq).

23. Visuomends sveikatos prieZiiros specialistas atlieka Sias funkcijas:
23.1. per dienyno meniu punktq ,,Sveikatos duomenys" iki kiekvienq metq spalio 1 d.

suveda ir atnaujina duomenis apie mokiniq sveikat4;
23.2. informuoja kino kulttuos mok)'tojus, esant reikalui, kitq dalykq mok]'tojus apie

rnokiniu sveikatos sutrikimus.
24. Socialinis pedagogas atlieka lias funkcijas:
24.1. stebi ir analizuoja mokiniq lankomum4, i rizikos grupg itmuktrl mokiniq lankomum4,

gautas pastabas;

24.2. vidaus Zinutemis bendrauja su mokiniais, jq t€vais (globejais, rupintojais), mokfojais,
klasiLJ vado! ais. gimnazijos adminisrracija:

24.3. aiSkinasi gimnazijos nelankymo prieZastis, teikia infomacij4 gimnazijos vadovams.

IV. ATSAKOMYBI

25. Gimnazila su elektroninio dienyno valdltoju (UAB "Nacionalinis Svietimo centras) yra
pasiraliusi sutart!, kurioje numaqta organizacine struktiira, informacine shukttua, funkcine strukfira,
duomenq saugos reikalavimai, programines lrangos reikalavirnai ir kt.

26. UZ Nuostatq reikalavimrl laikynosi prieZilr4 yra atsakingas darbuotojas, paskirtas
direktoriaus lsakymu.

27. Nuostatq reikalavimq privalo laik),tis visi gimnazijos darbuotojai, dirbartys su E.
dienynu.

28. Asmenys, adminisuuojantys, priziiirintys, tvarkantys mokiniq ugdomosios veiklos
apskaitq E. dienlne, mineto dienyno duomenq pag ndu sudarantys dienla4, duomenis tvarko
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu ir kitais teises
aktais.

29. Mokiniq ugdomqj4 veikl4 vykdantys asmenys (dalyko mokltojas, klases vadovas ir kt.)
atsako uZ savalaiki duomenq ivedirn4 i dienyn4 irjq teisingum4.

30. Gimnazijos direktodus uZtik na E. dien).no veikl4, jo tvarkymq, informacijos saugum4,
tikrum4 ir patikimum4 jame, E. dienlno duomenq pagrindu dienyno sudarym4, jo isspausdinim4,
perkelimq i skaitmenines laikmenas irjo saugojim4 teises aktrl nustat)4a tvarka.

V. DIENIT{O SAUGOJIMAS

31. Asmuo, E. dienyno duomenq pagrindu sudargs dienynq, ji perduoda direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.

32. Nuostaq nustat)'ta tvarka sudarytas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklq
dokumentr{ saugojimo teminq rodykleje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
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ministro ir Lietuvos archlnr'q departamento pde Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio
direktoriaus 2005 n. rugpj[dio 29 d. lsakymu Nr. ISAK-1776,^r'-83 ,,Del Bendrojo lavinimo
mokyklq dokumentq saugojimo terminq rodykles patvirtinimo" nustatlt4 laik4.

VI. KITOS NUOSTATOS

33. Pusmedir/semeshtl vedimo funkcijos ,,atrakinamos" priei dvi savaites iki pusmedio/
semestro pradZios, uZrakinamos" per l0 darbo dienq po oficialios pusmediU./semestrq iSvedimo
datos.

34. Klasitl aukletojams ar mokytojams prireikus keisti informacij4 ,,uzrakintose" sistemos
sdtyse, bttim raitu keiptis i gimnazijos direktoriq, kuris, davgs leidim4 duomenis keisti, praiymq
oerduoda E. dienvno administato ui.
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ISraSas

MARIJAMPOL]OS SITDUVOS GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS

2018-04-20 Nr.2-97
Marijampole

4. SVARSTYTA. E. dienyno nuostatq papildymai. Pranesejas E. dienyno
administatorius D. Kazlauskas supazindino su E. dienyno nuostatq papild),mu naujais punktais,
kurie susijg su mokiniq ir mokytojq duomenq tvarkymu ir saugumu (3.1; 4; 5; 6;7; 8; l0; 1l
punktai).

NUTARTA. Vienbalsiai pritarti Slduvos gimnazijos E. dienyno nuostaq papildfnui.

PosedZio pirmininke

Posedzio sekretore

Lina Jukneliend

Darguole Balkauskiene
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