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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES

POPAMOKINIV VEIKLU LANKOMUMO APSKAITOS

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. I(auno miesto savivaldybes popamokiniq veiklq lankomumo apskaitos tvarkos apra5as

(toliau - Apra5as) nustato popamokiniq veiklq lankomumo apskaitos tvark4 Kauno miesto

savivaldybes biudZetinese istaigose - sporto mokyklose ir neformaliojo vaikq Svietimo istaigose.
Neformaliojo vaikq Svietimo ar sporto veiklas vykdandioms vie5osioms istaigoms, kuriq dalininke

yn Kauno miesto savivaldybe, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, vykdantiems

neformaliojo vaikq Svietimo ar sporto veiklas, Kauno miesto savivaldybes popamokiniq veiklq
lankomumo apskaitos tvarkos apra5as taikomas 3 punkte nustatyta tvarka.

2. Apra5e vartojamos s4vokos:

2.1. Atsakingas darbuotojas * Kauno miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq - sporto

mokyklq ir neformaliojo vaikq Svietimo istaigq, taip pat vie5qjq istaigq ir kitq juridiniq asmenq,

vykdandiq neformaliojo vaikq Svietimo ar sporto veiklas, atsakingas darbuotojas, koordinuojantis ir
vykdantis lankomumo apskait4, ir fizinis asmuo, vykdantis neformaliojo Svietimo ar sporto veiklas.

2.2, Dalykas - formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programrl turinio ar neformaliojo

vaikq Svietimo (ugdymo) programq turinio sddedamoji programine dalis.

2.3. Identifikuojantis dokumentas - elektroninis Kauno miesto savivaldybes bendrojo

ugdymo mokyklos mokinio paLymdjimas arba Kauno miesto vie5ojo transporto elektroninio bilieto
kortele, Popamokiniq veiklq lankomumo apskaitos informacines sistemos nuostatq nustatyta tvarka
priskirta popamokineje veikloje dalyvaujandiam asmeniui.

2.4.Kontrolierius - Kauno miesto savivaldybes administracijos darbuotojas ar Kauno miesto

savivaldybes biudZetiniq lstaigq - sporto mokyklq ir neformaliojo vaikq ivietimo istaigq, taip pat

vieiqfq istaigq ir kitq juridiniq asmenq, vykdandiq neformaliojo vaikq Svietimo ar sporto veiklas

darbuotojas, paskirtas vykdyti veiklq stebesen4 ir kontrolg.

2.5. Lankytojas - nepilnametis ar pilnametis asmuo, dalyvaujantis popamokineje sporto ar

(ar) neformaliojo vaikq Svietimo veikloje.

2.6. Mobilioji aplikacija - i5maniuosiuose irenginiuose, veikiandiuose su ,,Android"
operacine sistema, naudojamas programinis sprendinys, skirtas lankomumo apskaitai vykdyti
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(elektroninio Kauno miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklos mokinio pa?ymejimo ir Kauno

miesto vie5ojo transpofto elektroninio bilieto korteles RFID numeriui nuskaityti).

2.7. Mokykla - Kauno miesto savivaldybes biudZetine istaiga - sporlo mokykla ir
neformaliojo vaikq Svietimo istaiga, taip pat neformaliojo Svietimo ar sporto veiklas vykdanti vie5oji

istaiga ir kitas juridinis asmuo, vykdantis neformaliojo vaikq Svietimo ar sporlo veiklas, taip pat

fizinis asmuo, vykdantis neformaliojo Svietimo ar sporto veiklas..

2.8. Prisijungimas - prieig4 prie Popamokinirl veiklq lankomumo apskaitos informacines

sistemos turindio vartotojo atpalinimas pagal vartotojo vard4 ir slaptaZodi prisijungiant prie Sios

sistemos.

2.9. Popamokiniq veiklq lankomumo apskaitos informacin€ sistema (toliau - Sistema) -
popamokiniq veiklrtr lankomumo apskaitai vykdyti sukurta informacine sistema, kuri veikia naudojant

idiegt4 apskaitos techning ir programing irang4, elektroninf Kauno miesto savivaldybes bendrojo

ugdymo mokyklos mokinio paZymejimq ir Kauno miesto vie5ojo transporto elektroninio bilieto
kortelg, i5maniuosius irenginius su veikiandia mobili4j a aplikacij a.

2.10. Sistemos administratorius - Kauno miesto savivaldybes administracijos darbuotojas,

administruojantis Popamokiniq veiklq lankomumo apskaitos informacing sistemq.

2.1 1. Sporto Saka - sporto mokykloje kultivuojama sporto Saka.

2.12. Yaiko atstovas - vaiko tevai, iteviai, globejai ar rflpintojai, istatymq nustatytais

atvejais - valsfybine vaiko teisiq apsaugos institucija,

2.13. Veikla - formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programq, neformaliojo vaikq Svietimo

(ugdymo) programq ar sporto veiklos (pamokos, treniruotes, kiti uZsiemimai),

2.14. Veiklos srities administratorius - Kauno miesto savivaldybes administracijos

darbuotojas, administruojantis priskirt4 veiklos sriti (Svietimo arba sporto sriti).

2.15. Veikla, turinti neformaliojo vaikq Svietimo tikslinio finansavimo poZymius (toliau -
veikla, turinti NVS tikstlnio finansavimo poZymius) - neformaliojo vaikq Svietimo programos, kuriai

igyvendinti skiriama Europos Sqjungos finan'Sines paramos, bendrojo finansavimo ar kitq Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto le5q, veiklos.

2.16. Veiklos vykdytojas - pamokas, treniruotes ar kitus uZsiemimus vedantis mokvtoias

arba treneris.

3. Apra5u privalo vadovautis Kauno miesto savivaldybes biudZetines istaigos - sporto

mokyklos ir neformaliojo vaikq Svietirno istaigos. Neformaliojo vaikq Svietimo ar sporto veiklas
vykdandios vie5osios istaigos, kuriq dalininke yra Kauno miesto savivaldybe, Apra54 taiko jq
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims,

vykdantiems neformaliojo vaikq Svietimo ar sporto veiklas, ApraSas yra rekomenduojamas.

4. Kauno miesto savivaldybes administracija (toliau - Savivaldybes administraclja) yra
Sistemos savininke ir lankomumo apskaitos organizatore.

5. Mokyklos vadovas privalo sudaryti s4lygas atsakingq darbuotojq ir veiklos vykdytojq
mokymams ir konsultacijoms su Sistemos prieZilros paslaug4 teikiandiu asmeniu.
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II SKYRIUS

VEIKLV LANKOMUMO APSKAITOS TIKSLAI

6. Veiklq lankomumo apskaita vykdoma siekiant pagerinti Kauno miesto savivaldybes istaigq

teikiamq neformaliojo Svietimo ir sporto ugdymo paslaugq bei vartotojq aptamavimo kokybg, didinant

Siq paslaugq atitikti gyventojq poreikiams. :

7. Veiklq lankomumo apskaitai idiegta automatizuotq procesq sistema sudarys s4lygas trumpinti

paslaugq administracinius procesus, skaitmenizuoti paslaugq vartotojq duomenis bei vykdyti vie54sias

paslaugas teikiandiq istaigq (mokyklq) stebesen4 ir kontrolg:

7.1.vykdyti veiklq uZimtumo ir lankomumo apskait4 bei kontrolg;

7.2. vykdyti mokyklq (biudZetiniq istaigq, taip pat vie5qjq istaigq, kurioms Kauno miesto

savivaldybei nuosavybes teise priklausandios patalpos perduotos panaudos pagrindais) patalpq

faktinio panaudojimo apskait4 ir kontrolE;

7.3. vykdyti veiklos vykdytojq faktinio uZimtumo apskait4;

7.4. vykdyti sporto ir neformaliojo vaikq Svietimo veiklq stebesen4 pagal faktini Siq veiklq

lankomum4;

7.5. uZtikrinti tinkam4 ir efektyvr4 neformaliojo vaikq Svietimo (toliau - NVS) tiksliniq lesq

panaudojim4.

III SKYRIUS

VEIKLOS VYKDYTOJU, LANKYTOJU REGISTRAVIMAS SISTEMOJE,

TVARKARASCIO SUDARYMAS IR KEITIMAS

8. Sistemos administratorius, veiklos srities administratorius, atsakingas darbuotojas prie

Sistemos prisijungia naudodamiesi intemetinemis nar5yklemis, o veiklos vykdytojai ir kontrolieriai

- naudodamiesi internetinemis nar5yklemis ir (ar) mobiliqja aplikacija.

9. Sistemoje registruojami lankytojai privalo turdti identifikuojanti dokument4. UZ

elektroninio mokinio paZymejimo iSdavim4, galiojimo termino atnaujinim4, pakafiotini i5davim4

mokiniui teises aktq nustatyta tvarka atsakinga bendrojo ugdymo mokykla, kurioje lankytojas

mokosi; Kauno miesto vie5ojo transporto elektroninio bilieto kortelg, esant poreikiui, lankytojas

(vaiko atstovai) isigyja savarankiSkai.

10. Veiklos srities administratorius, prie5 atsakingam darbuotojui registruojant lankytoj4

Sistemoje, atlieka veiksmus, suformuodamas ir uZpildydamas Sias Sistemos dalis:

1 0. l. Svietimo srityje:

10.1.1. mokykla;

I0.I.2. programos tipas;

1 0. 1.3. programos kryptis;

L0.I.4. programa;

10.1.5. klase fiei reikalinga);
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10.2. sporto srityje:

10.2.1. mokykla;

10.2.2. sporto Saka;

I0.2.3. sportinio ugdymo etapas.

11. Sudarius sutartis del veiklq lankymo ar priemimo i mokykl4, atsakingas darbuotojas

suformuoja lankytojq sqra3us ir (ar) uZregistruoja lankytojus Sistemoje (lankomumas.kaunas.lt).

Atsakingas darbuotojas, registruodamas lankytoj4, turinti identifikuojantf dokument4, atlieka

veiksmus, suformuodamas ir uZpildydamas atitinkamas Sistemos tvarkara5dio skiltis,

12. Lankytojq, lankandiq grupines mokymosi formos neformaliojo Svietimo veiklas,

duomenys Sistemoje pateikiami pagal tam tikro dalyko ar programos atitinkamos klases duomenis.

Sistemos grupines mokymosi fotmos dalykq tvarkara5dio skiltyje atsakingas darbuotojas suformuoja

tam tikry programrl ar dalykq grupes, uZpildydamas Sias Sistemos dalis:

12.1. dalykas (jei reikalinga);

12.2. lankytoj o vardas, pav ardd;

12.3. ar lankytojas gauna NVS tikslini finansavim4, jei vykdoma veikla turi NVS dkslinio

finansavimo poZymius;

12.4.lankytojo gimimo datair (ar) asmens kodas;

1 2. 5. lankytoj o priklausymas daugiavaikei Seimai;

12.6. lankytoj o gyvenamosios vietos deklaracij a Kauno mieste ;

12.7 . lankytoj o identifikuoj andio dokumento bruk5ninio kodo numeris ;

1 2. 8. lankytoj o identifikuoj andio dokumento galiojimo data;

12,9. pagrindinis dalykas (sritis (ei reikalinga), muzikos instrumentas);

12.10. atskiry savaites dienq veikl4 organizavimo duomenys (tvarkara5tis):

12.10.1. veiklos vieta (mokykla, kabinetas, adresas);

12.10.2. veiklos pradZios ir pabaigos laikas.

13. Lankytojq, dalyvaujandiq individrialios mokymosi formos veiklose, duomenys Sistemoje

pateikiami pagal individualaus dalyko veiklas organizuojandio veiklos vykdytojo duomenis.

Sistemos individualios mokymosi formos dalyko tvarkara5dio skiltyje mokyklos, vykdandios

formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programas ar neformaliojo vaikq Svietimo (ugdymo)

programas, kuriose yra individualios mokymosi formos dalykai, atsakingas darbuotojas suformuoja

ir uZpildo Sias dalis:

13. 1. dalykas (pagrindinis muzikos instrumentas);

1 3.2. veiklos vykdytojas;

13.3. lankytojo vardas, pavarde;

13.4. lankytojo gimimo datair (ar) asmens kodas;

1 3. 5. lankytoj o priklausymas daugiavaikei Seimai;

13.6, lankytojo gyvenamosios vietos deklaracija Kauno mieste;

I 3.7. lankytojo identifi kuoj andio dokumento brDk5ninio kodo nurneris;

I 3. 8. lankytojo identifikuoj andio dokumento galioj imo data;
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13.9. lankytojo klase (mokymosi metai);

1 3 . 1 0, atskin4 savaites dienq veiklq organizavimo duomenys (tvarkara5tis):

13.10.1. veiklos vieta (mokykla, kabinetas, adresas);

13.I0.2. veiklos pradZios ir pabaigos laikas.

14. Lankytojq, dalyvaujandiq sporto veiklose, duomenys Sistemoje pateikiami pagal tam

tikros sporto Sakos ir sportinio ugdymo etapo duomenis. Sistemos tvarkaraBdio skiltyje atsakingas

darbuotojas suformuoja tam tikrq sporto Sakq grupes, uZpildydamas Sias Sistemos dalis:

14.1. sporto Saka;

14.2. sportinio ugdymo etapas;

14.3. lankytojo vardas, pavarde;

14.4.lankytojo gimimo data ir (ar) asmens kodas;

1 4.5. lankytoj o priklausymas daugiavaikei Seimai;

I 4. 6 . lanky toj o gyvenamos io s vietos deklaracij a Kauno mieste ;

I 4.7 . lankytoj o identifikuoj andio dokumento brDk5ninio kodo numeris ;

1 4. B. lankytojo identifi kuoj andio dokumento galiojimo data;

14.9. atskiry savaites dienq veikl4 organizavimo duomenys (tvarkara5tis):

14.9.1. veiklos vieta (mokykla, sale, adresas);

14.9.2. veiklos pradZios ir pabaigos laikas.

15. Vaiko atstovai naudodamiesi Sistema turi galimybg susipaZinti su savo vaikq, ivaikiq,
globotiniq ar r[pintiniq lankomumo duomenimis.

16. Veiklos vykdytojas gali inicijuoti veikhl tvarkara5dio pakeitim4. Veiklos vykdytojo

inicijuotas pakeitimas isigalioja tik j! patvirtinus mokyklos adrninistracijai (vadovui ar jo nurodytam

pavaduotojui). Toks tvarkara5dio pakeitimas mokyklos, kuri priskirta Savivaldybes administracijos

Svietimo skyriaus reguliavimo sridiai, administracijos turi bflti patvirtintas likus te mahia.ukaip 24

valandoms iki numatytos veiklos pradZios. Tvarkara5dio pakeitimas mokyklos, kuri priskirta

Savivaldybes administracijos Sporlo skyiiaus reguliavimo sridiai, administracijos turi buti
patvirtintas likus ne maLiau kaip 2 valandoms iki numatytos veiklos pradZios. Inicijaws veiklq

tvarkara5dio pakeitimus, Sistema atsiundia automatini elektronini laiSk4 atsakingam darbuotojui. Jei

veiklos vykdytojo inicijuotas veiklq tvarkara5dio pakeitimas mokyklos administracijos yra

atmetamas, veiklq tvarkara5dio pakeitimai neisigalioja.

17. Mokyklos administracija, vertindama veiklq tvarkara5dio pakeitimo objektyvq poreiki,

atsiZvelgia i Siuos pakeitimo inicijavimo aspektus:

17.1. veikl4 organizuoja pavaduojantis veiklos vykdytojas d€l pagrindinio veiklos vykdytojo

ligos, komandiruotes ar kitos prieZasties;

l7.2. gautas lankytojo (vaiko atstovq) pra5ymas pakeisti veiklos tvarkaradti individualios

mokymosi formos veiklos atveju.

IV SKYRIUS
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LANKOMUMO REGISTRACIJA, AUTOMATINIS DUOMENU TIKRINIMAS IR

ATASKAITU FORMAVIMAS

18. Lankytojq lankomumas fiksuojamas nuskaitant identifikuojandio dokumento duomenis

naudojantis mobiliqja aplikacija per iSmanqji irengini. Lankomumo duomenq nuskaitymo

funkcionalumas Sistemoje igalinamas likus ne daugiau nei 15 minudiq iki veiklos pradZios ir trunka

ne ilgiau nei numafyta visa veiklos trukme.

19. Nuskaidius per mobiliqi4 aplikacij4 lankytojo identifikuojandio dokumento informacij4,

Sistema:

19.f . identifikuoja lankytoj4;

19.2. nustato, ar lankytojas dalyvauja veikloje su savo grupe (savo laiku - individualios

mokymosi formos veiklos atveju) ir fiksuoja lankytojo dal1ruavim4 veikloje;

19.3. nustato, ar lankytojas atvyko dalyvauti veikloje laiku;

19.4. nustato, jei lankytojas dalyvauja veikloje ne su savo grupe, ir uZfiksuoja, vietoj kurio

tvarkara5tyje numaQrto uZsiemimo jis dalyvauja. UZsiemim4 galima perkelti iS numat1rtos

tvarkara5tyje dienos 3 dienq laikotarpiu iki tvarkara5tyje numatytos uZsiemimo dienos ir po jos;

19.5. nustato lankytojo nedalyvavim4 veikloje, jei lankytojo identifikuojandio dokumento

informacija nebuvo nuskaityta per mobiliqj4 aplikacij4 ir veiklos vykdytojas nepaZymejo jo

dalyvavimo kitu Sistemos nuostatuose numatytu btrdu.

20. Jei lankytojo dalyvavimas veikloje yra uZfiksuojamas, mobilioji aplikacija suformuoja tai

patvirtinanti informacini ar grafinio pavidalo praneSim4 apie sekming4 lankytojo duomenq

nuskaitym4.

21. Sistema automatiniu bUdu:

21. 1. tikrina informacij4:

21.I.I. ar visos lankytojo lankomos veiklos nevyksta tuo padiu metu (ei lankytojas dalyvauja

daugiau nei vienoje veikloje);

2LL2. ar veiklos vykdytojas tuo padiu metu nevykdo dviejq veiklq;

21.L3. ar tuo padiu metu vykstandios veiklos nevykdomos toje padioje veiklos vykdymo

vietoje;

2I.2. identifikuoja lankytojus, dalyvaujandius veiklose, turindiose NVS tikslinio finansavimo

poZymius, ir nustato, ar faktinis lankytojq skaidius nera didesnis nei teises aktais nustatytas

maksimalus leistinas tokioj e veikloj e dalyvauj andiq lankytojq skaidius;

21.3. identifikuoja, ar tas pats lankytojas nedalyvauja daugiau nei vienoje veikloje, turindioje

NVS tikslinio finansavimo poZymius;

21.4. nustato, ar lankytojq, dalyvaujandiq veiklose, turindiose NVS tikslinio finansavimo

poZymius, duomenys atitinka Mokiniq registro duomenis apie mokiniq skaidiq, veiklq lankymo

valandq per menesi skaidiq, dalyvavim4 tam tikroje veikloje (ar lankytojas lanko Mokiniq registre

fiksuotas veiklas);

21.5. formuoja Sias ataskaitas:
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21,5,1. lankytojq lankomumo, filtruodama duomenis pagal veikl4, lankytoj4, veiklos

vykdytoj4, tam tikr4 veiklos organizavimo laikotarpi;

21.5.2. veiklg tvarkara5dio pakeitimo, filtmodama duomenis pagal veikl4, lankytoj4 ir veiklos

vykdytoj4.

V SKYRIUS

DUOMENU SAUGA

22. Yisi asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandZio 27 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens

duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis

duomenq apsaugos reglamentas) (toliau - Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas), Lietuvos

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos elektroniniq ry5iq

istatymu, Asmens duomenq tvarkymo Kauno miesto savivaldybeje taisyklemis, patvirtintomis Kauno

miesto savivaldybes tarybos 2020 m. balandZio 28 d. sprendimu Nr. T-l22,,Del Asmens duomenq

tvarkymo Kauno miesto savivaldybeje taisykliq patvirtinimo", mokyklq vidiniais teises aktais,

reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4, ir Sistemos nuostatais.

23. Sistemos duomenq sauga organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio
saugumo istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes informaciniq i5tekliq valdymo istatymu, Kauno

miesto savivaldybes informacines sistemos duomenq saugumo nuostatais, saugaus elektronines

informacijos tvarkymo savivaldybes informacineje sistemoje taisyklemis ir kitais teises aktais.

24. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo laikytis Bendrojo duomenq apsaugos

reglamento, Asmens duomenq teisines apsaugos istatymo nuostatq, saugoti asmens duomenq

paslapti, jeigu Sie asmens duomenys neskirti skelbti viesai. Si pareiga galioja pasitraukus i5 valstybes

tarnybos, perejus dirbti ikitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. UZ Siq

pareigq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4"sistemos naudotojai atsako valstybes tarnyb4, darbo

santykius, asmens duomenq apsaug? reglamentuojandiq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

25. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai. I(ai
asmens duomenys nebereikalingi jq tvarkymo tikslams, jie turi bfiti sunaikinami, i5skyms tuos, kurie

istatymq nustatytais atvejais tud buti perduoti valstybes archyvams.

26. Taikomos tinkamos ir pakankamos asmens duomenq apsaugos technines ir organizacines
priemones, kad asmens duomenys bttq apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo arba nuo

atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jq,
ypad tais atvejais, kai asmens duomenys perduodami elektroninemis rySio priemonemis, taip pat nuo

visq kittl neteisetrl fvarkymo fo*r+;
27.ULtil<rinama,kadlankytojas ir jo teisetas atstovas b[q tinkamai informuoti apie lankytojo

asmens duomenq tvarkym4 ir teises, vadovaujantis Bendruoju duomenq apsaugos reglamentu.

VI SKYRIUS
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28.U>, teising4 duomenq suvedim4 i Sistem4 ir veiklq lankomumo fiksavim4 atsako mokyklos

vadovas, Apra54 taikyti pasirinkgs fizinis asmuo, vykdantis NVS ar sporto veiklas.

29. Apie atsiradusius Sistemos techninds ir programines irangos gedimus mokyklos vadovas,

fizinis asmuo, vykdantis NVS ar sporto veiklas, privalo nedelsdamas informuoti Sistemos prieLiirq

vykdanti asmeni ir (ar) veiklos srities-administratoriq.

30. Jei Sistemos technine ar programine iranga sugadinama del mokyklos kaltes, gedimai

Salinami mokyklos le5omis,

31. Mokykhl vadovai atsakingi uZ veiklos vykdytojq, kontrolieriq (mokyklos darbuotojq) ir
atsakingq darbuotojq supaZindinim+ su Apra5u. Fizinis asmuo, vykdantis NVS ar sporto veiklas,

pasirinkgs taikyti 5i Apra5q, privalo susipaZinti su Apra5u ir yra atsakingas uZ tinkam4 jo taikymq.

32. Apra5o igyvendinimo prieZitr4 pagal kuruojamas sritis vykdo Savivaldybes

administracijos Svietimo ir Sporto skyriai jq veikl4 reglamentuojandiq teises aktq nustatyta tvarka.

33. Apra5as keidiamas ar naikinamas Kauno miesto savivaldybes tarybos sprendimu.

NuoraSas tikras


