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Naudotojo vadovo spausdinimas 

Norėdami atspausdinti naudotojo vadovą klasių vadovams, mokytojams ar tėvams, galite spausdinimo 

nustatymuose pasirinkti tik tuos puslapius, kurie skirti būtent šiai rolei. Dažniausiai spausdinimo 

nustatymuose brūkšniu reikia atskirti pirmą ir paskutinį spausdinimo lapus. 

Pavyzdžiui, įrašykite „3–14“ norėdami atspausdinti dienyno administratoriui skirtą dalį.  

 

 

Prisijungimas prie EDUKA dienyno 

Rekomenduojama naršyklė „EDUKA dienynui“ – „Google Chrome“    

Atidarykite „EDUKA dienyną“ adresu: https://dienynas.eduka.lt   

 

Pagalba 

Jei turėsite klausimų, jūs visada sulauksite pagalbos parašę mums el. paštu dienynas@eduka.lt arba 

paskambinę telefonu +370 614 22022. Norime į Jūsų klausimus atsakyti kaip įmanoma operatyviau, 

todėl prašome užklausoje nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, savo vardą, pavardę ir kontaktus. 

 

Klausimus taip pat galite palikti, paspaudę šį mygtuką dienyno ekrano apačioje, dešinėje pusėje. 

 

 

 

https://dienynas.eduka.lt/
mailto:dienynas@eduka.lt
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Dienyno administratoriaus aplinka 
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Prisijungimas prie ITC Mokinių ir Pedagogų registrų 

Dienyne galima automatinė sąsaja su ITC Mokinių ir Pedagogų registrais. Mokslo metų pradžioje tai 

leidžia greičiau sukurti naujas paskyras, o metų pabaigoje – greičiau perkelti mokinių rezultatus į registrą 

ir iš jo gauti egzaminų duomenis. 

Siekiant, kad registrų sąsaja veiktų, mokykla turi: 

1. Jei ugdymo įstaiga turi galiojančią ankstesnio dienyno sąsają, parašyti prašymą ITC, kad nuo jos 

atjungtų. 

2. Parašyti prašymą ITC dėl automatinio duomenų teikimo „EDUKA dienynui“.  

3. Turėti su UAB „Šviesa“ pasirašytą dienyno sutartį.   

4. Šiuos skenuotus dokumentus: prašymą atjungti (jei reikia), prašymą prijungti naują sąsają ir 

sutartį – išsiųsti ITC el. paštu: virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt  

 

Nuoroda norint patikrinti, ar veikia sąsaja:  

https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/   

Nuorodoje slinkite puslapį į apačią, kol pamatysite tekstą ir paspauskite žalią rodyklę:  

 

mailto:virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt
https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/
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Laikotarpių nustatymas 

 

Puslapyje Laikotarpiai nustatome, mokykla dirba pusmečiais ar trimestrais. Taip pat nurodome 

laikotarpių pradžios ir pabaigos datas, papildomų darbų rezultatų įvedimo pradžios ir pabaigos datas.  

SVARBU! Kuriant tvarkaraštį, pamokos kuriamos iki laikotarpio pabaigos datos, bet pratęsus laikotarpį, 

naujoms dienoms tvarkaraštis sudarytas nebus. Norint pratęsti tvarkaraštį, jį reikia perkurti nekeičiant 

kitų tvarkaraščio parametrų (daugiau informacijos rasite skyriuje: Mokytojų aplinka – Tvarkaraščio 

kūrimas).   

Sutrumpinus arba ištrynus laikotarpį, jam priklausiusios pamokos nebeturės laikotarpio kuriame galėtų 

būti atvaizduojamos. Dėl to tų pamokų pažymiai, lankomumas ir kita informacija nebebus įtraukta į 

laikotarpių vidurkius ir ataskaitas. 

 

Atostogų sukūrimas  

 

Suvedame informaciją apie mokykloje numatytas atostogas, kurių metu pamokos nebus kuriamos. 

Ateityje ištrynus arba redagavus atostogų dienas, pamokos bus automatiškai sukurtos pagal nurodytą to 

laikotarpio tvarkaraštį. 

SVARBU! Jeigu atostogos sukuriamos arba redaguojant pratęsiamos dienomis, kuriomis jau yra 

egzistuojančios pamokos, jos nebus toliau atvaizduojamos dienyno lange. Taip pat bus ištrintos tų 

pamokų temos, klasės ir namų darbai. Ataskaitose pažymiai ir lankomumas bus rodomi toliau, 

nepaisant, ar pamokos atvaizduojamos dienyno vaizde.   
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Pamokų laikų nustatymas 

Puslapyje Pamokų laikai, pamokų laikų tvarkaraščiui suteikiamas pavadinimas, sukuriami mokykloje 

galiojantys pamokų laikai. 

 

 

Norint toje pačioje mokykloje skirtingoms klasėms turėti skirtingus pamokų laikus, pirmiausia reikia juos 

įvesti dienyno administratoriaus aplinkoje. Tai galite padaryti Meniu pasirinkę punktą Pamokų laikas ir 

paspaudę + Pamokų laikas.  

 

Atsidariusiame lange užpildykite pamokų ir pertraukų laikus, įrašykite pamokų laiko pavadinimą, 

pavyzdžiui, Pradinukų pamokos, Pagrindinis ar pan. Šalia esančiame langelyje galite pažymėti, ar 

sukurtas pamokų laikas bus pagrindinis – t. y. visiems mokytojams bus siūlomas kaip numatytasis kuriant 

pamokų tvarkaraštį. Kaip pagrindinį pamokų laiką rekomenduojame pažymėti tą, kuris bus naudojamas 

daugumos mokytojų. 

 

Dienyno administratorius gali įvesti tiek skirtingų pamokų laikų, kiek reikia mokykloje – pavyzdžiui, 

vienokį pamokų laiką pradinukams, kitokį laiką pagalbos mokiniui specialistams ar neformaliajam 

ugdymui. Kurdami tvarkaraščius mokytojai ar kiti mokyklos darbuotojai turės galimybę rinktis iš visų 

dienyno administratoriaus sukurtų pamokų laikų. 
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Norėdamas redaguoti ar ištrinti sukurtus pamokų laikus, dienyno administratorius galės tai padaryti šalia 

pamokų laiko paspaudęs mygtuką Redaguoti arba šiukšlių dėžės ikoną. 

SVARBU! Ištrynus pamokų laikus bus pašalinti mokytojų suvesti, su šiais pamokų laikais susiję 

tvarkaraščiai, todėl pamokų laikus rekomenduojame redaguoti, o ne trinti.  

 

Naujų pamokos tipų pridėjimas  

 
 
Visų rūšių formaliojo ugdymo pamokos pateks į ataskaitas ir jas bus galima eksportuoti į mokinių 

registrą. Norėdami, kad eksportavimas į registrą veiktų teisingai, patikrinkite, kad pasirinkus rūšį ir 

susietą dalyką, nustatomas teisingas dalyko kodas. 

Pvz.: kuriant pamoką „Technologijos (braižyba)“ reikėtų pasirinkti susietą dalyką „Technologijos (…)“. Jei 

susieto dalyko nerandate, rūšis turėtų būti „Pasirenkamasis“ arba „Modulis“ – tokiu atveju susietas 

dalykas tampa neprivalomas. 

 

Šis kodas naudojamas vykdant eksportavimą į mokinių registrą. Jei pamokos į mokinių registrą 

eksportuoti nenorėsite, šį kodą galite ignoruoti. 

SVARBU! Jei norite, kad vedant rezultatus pažymiai būtu apjungiami, kuriant mokytojų grupes, kaip ir 

anksčiau, reikia rinktis tą patį pamokos tipą.   
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Mokytojų importavimas iš ITC Pedagogų registro 

Puslapyje Mokytojai spaudžiame mygtuką Importuoti. Mokyklos pedagogų ir administracijos darbuotojų 

profiliai savaime sukuriami, perkeliant duomenis iš Pedagogų registro vieno mygtuko paspaudimu. 

SVARBU! Patikrinti, ar jūsų mokyklos mokinių ir mokytojų registre buvo išsaugota naujausia informacija. 

 

 

Mokytojų įkėlimas rankiniu būdu 

Jei sąsaja su pedagogų registru negalima arba įsikelia ne visi profiliai, galite sukurti profilius rankiniu 

būdu skiltyje Mokytojai paspaudę mygtuką Pridėti. 

 

Taip pat galite įkelti Microsoft Excel failą paspausdami mygtuką Įkelti xls, prieš tai rankiniu būdu 

importuotą iš Pedagogų registro. 

 

Mokytojų pareigos, mokomieji dalykai  

Mokytojų duomenis galite nustatyti kurdami naują naudotoją arba norėdami paredaguoti jau esantįjį. 

Naujai sukurtiems mokyklos darbuotojams užpildoma reikiama informacija: 

1. Jei skiltyje Mokytojai matote, kad darbuotojui nepriskirtos jo pareigos, paspaudžiame ant vardo, 

tada spaudžiame pieštuko ikoną ir pažymime reikalingas pareigas. 

2. Priskiriame mokomąjį dalyką. 

3. Pagal toliau aprašytas instrukcijas sukuriame mokytojų prisijungimo duomenis. Juos galima kurti 

automatiniu būdu keliems mokytojams iš karto arba rankiniu būdu kiekvienam mokytojui 

atskirai. 

4. SVARBU! Pasirinkus rankinį prisijungimo duomenų pildymo būdą, šį etapą rekomenduojame 

atlikti kartu su pareigų priskyrimu, nes tuo metu esate tame pačiame mokytojo profilyje, todėl 

tiek priskirti mokytojui vaidmenį (-is), mokomąjį dalyką, tiek sukurti prisijungimo duomenis tuo 

pačiu etapu Jums bus patogiau. 
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Prisijungimų generavimas automatiniu būdu 

Prisijungimo duomenis generuojame skiltyje Mokytojai: Mokytojų sąrašas. 

 

Kodėl verta prisijungimo duomenis kurti automatiniu būdu? 

1. Mokytojų prisijungimo duomenys sukuriami greitai PDF dokumente. 

2. Mokytojų prisijungimo duomenys bus sugeneruoti laikantis saugumo principų. Slaptažodžiai bus 

sudėtingi, o naudotojo prisijungimo vardas bus ne el. pašto adresas, o automatiniu būdu 

sugeneruotas iš vardo ir pavardės. 

 

Kūrimo eiga: 

1. Bendrame mokytojų sąraše varnele pažymime mokytojus, kuriems norime sukurti prisijungimo 

duomenis. 

2. Spaudžiame tritaškio mygtuką, esantį viršutiniame dešiniame kampe, ir pasirenkame Generuoti 

prisijungimus. Gaunamas PDF failas su mokytojų prisijungimo duomenimis. 

3. Sukurtus prisijungimo duomenis saugiai perduodame kiekvienam mokytojui atskirai. 
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Prisijungimo vienam mokytojui generavimas  

Prisijungimo duomenis generuojame skiltyje Mokytojai: Naujas mokytojas. 

 

Slaptažodį galime kurti dviem būdais: 

1. Generuodami atskiru sistemos mygtuku galime sukurti sudėtingą slaptažodį; 

 

 

2. Suvesdami ranka galime sukurti paprastą, gerai įsimenamą slaptažodį. Slaptažodžio laukelį 

turime užpildyti mažiausiai 8 simboliais, iš kurių bent vienas turi būti skaičius. 

SVARBU!  Lietuviškų simbolių slaptažodyje negali būti. 
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Kūrimo eiga: 

1. Skiltyje Mokytojai iš eilės pasirenkame kiekvieną mokytoją spustelėdami ir įeidami į jo profilį, taip 

pat įvesdami el. pašto adresą, slaptažodį. 

2. Sukurtus prisijungimo duomenis saugiai perduodame kiekvienam mokytojui atskirai. 

 

SVARBU! Prisijungimo duomenis rekomenduojame įteikti asmeniškai, kad šiuos rašytine ar spausdintine 

forma gautus duomenis mokytojai įsimintų ir sunaikintų. Mokytojui suteikiamas laikinas slaptažodis, o 

pirmą kartą jungiantis sistema pareikalaus jį pasikeisti. 

 

 
 

 

 

 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––– 

 

11 
 

Mokinių importavimas iš ITC Mokinių registro 

SVARBU! Importuojant mokinius į dienyną iš ITC registro (mygtuko paspaudimu), kartu importuojami ir 

tėvai (jeigu jie suvesti į registrą). Importuojant savaime sukuriama sąsaja tarp tėvų ir mokinių profilių, t. 

y. prisijungę tėvai matys informaciją, susijusią su jų vaiku. 

 

Puslapyje Mokiniai spustelime mygtuką Importuoti, ir mokinių profiliai automatiškai savaime bus 

sukuriami, perkėlus duomenis iš ITC Mokinių registro. 

 

 

Tėvų profilių kūrimas   

Jeigu tėvų duomenų nepavyksta importuoti automatiniu būdu 

Galime sukurti rankiniu būdu. Šiuo atveju tėvus būtina priskirti mokiniams, kad jie, prisijungę prie 

dienyno, matytų informaciją, susijusią su jų vaiku. Tai daroma tokiu būdu: 

1. Atidarome mokinio profilį. 

2. Spaudžiame mygtuką +Tėvai / Globėjai – atidaroma duomenų forma. 

 
3. Spaudžiame mygtuką Pasirinkti tėvą / globėją – po mygtuku atsidaro laukelis. Jame pradėjus vesti 

vardą ar pavardę iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš kurio ir reikia pasirinkti. 
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4. Prisijungimo duomenis tėvams galime sugeneruoti automatiniu arba sukurti rankiniu būdu, 

atidarius kiekvieną profilį atskirai. 

SVARBU! Tėvų profilius gali sukurti tiek administratorius, tiek klasės vadovas. 

SVARBU! Jokiai klasei nepriskirtų mokinių tėvai nerodomi žinučių siuntimo sąraše Rodyti visus. 

 

Klasių priskyrimas klasių vadovams  

Klasės vadovo rolė tampa matoma tik tada, kai klasės vadovui priskiriama klasė. Puslapyje Klasės 

pasirenkame, kuriai klasei norime priskirti klasės vadovą, ir spaudžiame Redaguoti. Atsidarius klasės 

nustatymams, norimą klasės vadovą pasirenkame iš sąrašo. 

 

 

SVARBU! Rekomenduojame patikrinti, ar nurodytas teisingas mokinių skaičius klasėse (jis rodomas 

atitinkamame stulpelyje). Taip įsitikinsite, ar visi mokiniai tinkamai buvo perkelti iš Mokinių registro ar 

failo. 
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Dienyno įrašų rakinimas 

Kiekvienos paros vidurnaktį (24 val.), pagal ŠMM įsakymą (2017 m. gegužės 17 d. Nr. V-375) ir STT 

išvadas (2018 m. rugpjūčio 28d. Nr.4-01-6676), dienyne yra savaime užrakinami mokytojo įvesti pažymiai 

ir lankomumas. Užrakintus pažymius gali atrakinti dienyno administratorius ir mokyklos administracija, 

gavę oficialų raštinį prašymą, dienyno vaizde įjungę Įrašų atrakinimo režimą.  

 

Įjungus Įrašų atrakinimo režimą, viršuje matome spyneles, leidžiančias atrakinti konkrečių pamokų įrašus 

visiems mokiniams, o pasirinkus konkretų langelį galime atrakinti pamokos įrašus pasirinktam mokiniui.  

        

 

Atrakinus ir atlikus pamokos įrašo pakeitimus, bus siunčiamos vidinės dienyno žinutės, pranešančios apie 

padarytą pakeitimą. Pakeitus pažymį, po atrakinimo, siunčiame vidinį informacinį pranešimą:  

• Mokiniui, kurio ugdymo apskaitos duomuo buvo ištaisytas; 

• Mokinio tėvams; 

• Mokomojo dalyko, kurio mokymosi pasiekimų įvertinimas buvo ištaisytas, mokytojui; 

• Elektroninio dienyno administratoriui; 

• Mokyklos administracijai. 

Atrakinus ir pakeitus lankomumą, siunčiame vidinį informacinį pranešimą:  

• Mokiniui; 

• Mokinio tėvams; 

• Mokytojui, vadovaujančiam klasei (klasės kuratoriui); 

• Elektroninio dienyno administratoriui; 

• Mokyklos administracijai. 

Taip pat visi veiksmai saugomi ir atvaizduojami dienyno administratorių ir mokyklos administracijos 

aplinkose, skiltyje Veiksmų žurnalas. 
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Archyvas 

Mokyklos, kurios „EDUKA dienyną“ naudoja daugiau nei vienus metus, gali atsiųsti praėjusių mokslo 

metų archyvą, sudarytą iš metinių ataskaitų ir neapdorotų, saugoti skirtų duomenų: 

• Pažangumas 

o Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (1–4 klasės) 

o Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės) 

o Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė 

• Lankomumas 

o Detali klasės lankomumo ataskaita 

• Mokinio rodikliai 

o Mokinio įvertinimų ir lankomumo suvestinė (1–4 klasės) 

o Mokinio įvertinimų ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės) 

o Mokinio mokymosi pasiekimų ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės) 

o Mokinio pagyrimų, pastabų ir komentarų suvestinė 

• Mokytojo dienynas 

o Mokytojo pravestos pamokos ir mokinių įvertinimai (5–12 klasės) 

• Kitos ataskaitos 

o Mokytojų pavadavimų ataskaita 
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Klasės vadovo aplinka 
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Tėvų / globėjų priskyrimas vaikui rankiniu būdu ............................................................................ 16 

Klasės vadovo veikla – Mano veiklos planai .................................................................................. 18 

Praleistų auklėtinių pamokų pateisinimas ..................................................................................... 19 

Pateisinimų redagavimas / trynimas............................................................................................... 21 

Auklėtinių atleidimas ..................................................................................................................... 21 

Auklėtinių socialinės-pilietinės veiklos valandos ........................................................................... 22 

Klasės tėvų susirinkimai ................................................................................................................. 23 

Direktoriaus įsakymų įvedimas ...................................................................................................... 24 

Instruktažo sukūrimas .................................................................................................................... 26 

 

Prisijungę prie dienyno, perjungiame aplinką į klasės vadovo vaidmenį. 

Jeigu ši rolė nerodoma, dienyno administratorius turi Jus kaip vadovą priskirti klasei.   

 

 

Mokinių prisijungimų generavimas  

 

Pasirenkame meniu punktą Klasės vadovo veikla – Mokinių duomenys. Norėdami sukurti auklėtinių 

prisijungimo duomenis  – prisijungimo vardą ir slaptažodį, – pažymime mokinius ir spaudžiame Generuoti 

prisijungimus.  
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Tėvų / globėjų prisijungimų generavimas  

Prisijungimo duomenis tėvams galime sugeneruoti automatiškai, kaip ir mokiniams, arba sukurti rankiniu 

būdu, atidarius kiekvieną profilį atskirai.  

 „EDUKA dienyne“ būtina priskirti tėvus mokiniams, kad jie, prisijungę prie dienyno, matytų su jų vaikais 

susijusią informaciją. 

 

Tėvų prisijungimo duomenis – prisijungimo vardą ir slaptažodį – galite sugeneruoti pasirinkę puslapį 

Tėvų duomenys. 
 

 

 

SVARBU! Pirmą kartą prisijungus prie dienyno, tėvai turės pasikeisti jūsų suteiktą slaptažodį. „EDUKA 

dienyne“ veikia tėvų el. paštų patvirtinimo ir slaptažodžio el. paštu atkūrimas, todėl tėvams 

rekomenduojame pasitvirtinti el. pašto adresą.  

 

Tėvų / globėjų priskyrimas vaikui rankiniu būdu  

Importuojant mokinių duomenis, gali būti importuoti ir jų tėvų / globėjų informacija. Jeigu tokios 

galimybės nėra, tėvus / globėjus reikia priskirti mokiniui rankiniu būdu. Tai galite padaryti tokiu būdu: 
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1. Atidarome mokinio profilį. 

2. Spaudžiame mygtuką + Tėvai / Globėjai  arba Redaguoti ir pasirenkame, ką norime redaguoti. 

 

SVARBU! Jeigu tėvai jau buvo įvesti į „EDUKA dienyną“ (pvz.: turintys kelis vaikus jūsų mokykloje), juos 

reikėtų pasirinkti iš sąrašo, o ne įvedinėti iš naujo. 

 

Laukelyje Pasirinkti tėvą pradėjus vesti vardą ar pavardę, iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš 

kurio ir reikia pasirinkti.  

 

Jei reikiamo tėvo nerandate, galima sukurti naują paskyrą, įrašius tėvo duomenis į lentelę žemiau. 
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Klasės vadovo veikla – Mano veiklos planai 

 

 

Meniu punktas – Klasės vadovo veikla. Norėdami įrašyti klasės vadovo veiklą, paspauskite Mano veiklos 

planai ir atsidariusiame kalendoriuje pasirinkite, į kurią dieną norite įrašyti klasės vadovo veiklą. 

Atsidariusiame lange galite pakeisti veiklos datą, įrašyti pavadinimą, taip pat veiklos pradžios ir pabaigos 

valandas arba veiklos trukmę. Įrašykite veiklos tikslą ir, jei reikia, komentarą. Paspauskite mygtuką 

Išsaugoti. 

 

 

Sukurtą veiklą matysite jai skirtame (atskirame) kalendoriuje. Jei reikės, galėsite ją redaguoti arba 

ištrinti. 
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Pasirinkto laikotarpio klasės vadovo veiklos valandas matysite Klasės vadovo veiklos ataskaitoje. Ją 

rasite, paspaudę mygtuką Generuoti ataskaitą arba Meniu pasirinkę Ataskaitos, tada paspaudę Kitos 

ataskaitos. 

 

 

Praleistų auklėtinių pamokų pateisinimas 

Meniu punktas Klasės vadovo veikla – Praleistos pamokos. Skiltis – Praleistos pamokos. 

• Pasirenkame norimą laikotarpį arba nustatome jį rankiniu būdu. 

• Stulpelyje Nepateisinta matome, kiek nepateisintų pamokų per mūsų parinktą laikotarpį surinko 

mokinys. 
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• Paspaudę eilutę su mokinio vardu / pavarde, pamatysime išsamesnę praleidimų informaciją – 

kuriomis dienomis ir kuriose pamokose mokinys nebuvo, tėvų / globėjų įrašytus pateisinimus ir 

prisegtus failus (jei tokių yra).  

• Pažymėję varnele vieną ar keletą praleistų dienų / pamokų, spaudžiame viršuje dešinėje esantį 
mygtuką Pateisinti.  

 

 

Pateiktame pateisinimo langelyje pasirenkame priežastį, įrašome komentarą, pažymime, ar tai 

pateisinimas visai dienai. Jei jį pažymėsime, tuomet pamokos taps pateisintomis ir tais atvejais, kai 

mokytojai pažymės n raidę vėliau, negu mes uždėsime šią varnelę.  

 

• Spaudžiame Patvirtinti ir pateisinimas užregistruojamas. Jį galėsime rasti skiltyje Pateisintos 

pamokos: 
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Pateisinimų redagavimas / trynimas  

Jei registruojant pateisinimą įsivėlė klaida, galite ją ištaisyti. Pateisinimus galima redaguoti (keisti 

priežastį ir savo įrašytą komentarą) arba visai ištrinti pateisinimą. Tai daroma tokiu būdu: 

• Skiltyje Pateisintos pamokos aktyvuojame slankiklį IŠJUNGTAS REDAGAVIMAS – tada prie 

pamokų, esančių lentelėje žemiau, atsiras žymimieji langeliai (checkbox) 

 

• Pažymėję kurį nors pateisinimą žymimuoju langeliu ir paspaudę mygtuką Redaguoti, galėsite 

redaguoti pateisinimą (pakeisti priežastį arba savo komentarą). 

• Pažymėję kurį nors pateisinimą žymimuoju langeliu ir paspaudę šiukšliadėžę, esančią šalia 

mygtuko Redaguoti, galėsite ištrinti pateisinimą. Tokiu atveju pamoka vėl taps nepateisinta. 

Auklėtinių atleidimas 

Atleidimus „EDUKA dienyne“ klasės vadovas gali užregistruoti tiek prieš, tiek po to, kai mokiniui 

sužymėtas lankomumas (n raidės). Atleidimai registruojami tokiu būdu: 

• Pasirenkame meniu Klasės vadovo veikla – Atleidimai 

• Patenkame į puslapį, kuriame yra auklėtinių sąrašas ir jiems užregistruoti atleidimai. 
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• Norėdami užregistruoti naują atleidimą, spaudžiame mygtuką Naujas atleidimas ir patenkame į 

naujo atleidimo kūrimo puslapį: 

 

 

• Pasirenkame mokinį, dalykus (pamokas), datą, įrašome priežastį ir išsaugome. 

• Mokytojų dienynuose šiose dienose bus rodoma „atl.“, o įvertinimo puslapyje atleisti mokiniai 

nebus atvaizduojami mokinių sąraše (nes jiems neturėtų būti rašomi vertinimai, užduodami 

namų darbai ar žymimas lankomumas). 

• Įvestus atleidimus galima redaguoti arba ištrinti, analogiškai kaip ir pateisinimus. 

 

Auklėtinių socialinės-pilietinės veiklos valandos 

Puslapis – Daugiau. Pasirenkame Socialinė-pilietinė veikla. Spaudžiame mygtuką Pridėti. Atsidariusiame 

lange kalendoriuje pasirenkame veiklos dieną. Pasirinktam mokiniui įrašome socialinės-pilietinės veiklos 

kryptį ir trukmę valandomis. Jei reikia, galima įrašyti komentarą. Spaudžiame mygtuką Išsaugoti. 

 

Bendrame mokinių sąraše matysite, kiek socialinės-pilietinės veiklos valandų pasirinktu laikotarpiu yra 

atlikęs mokinys. Taip pat pažymėję įskaitą arba neįskaitą, ją matysite ataskaitoje „Mokinių mokymosi 

pasiekimų apskaitos suvestinė“. 
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Klasės tėvų susirinkimai 

• Puslapis – Tėvų susirinkimai. Mygtukas – Pridėti. 

• Kalendoriuje pasirenkame susirinkimo datą, nurodome laiką, vietą ir užpildome susirinkimo 

veiklą, pavyzdžiui, „Ugdymo naujovės“. Spaudžiame Išsaugoti. 

 

• Tėvai savo paskyroje mato, kad jie yra pakviesti į susirinkimą ir gali pažymėti, ar jame galės 

dalyvauti. 

  

• Paspaudus ant juostos, matysite tėvų, kurie peržiūrėjo ir dalyvaus ar nedalyvaus susirinkime, 

sąrašą. 
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Direktoriaus įsakymų įvedimas 

Dienyne direktoriaus įsakymus gali įrašyti mokyklos administracija arba klasės vadovas. Norėdami įvesti 

direktoriaus įsakymus, meniu pasirinkite Direktoriaus įsakymai ir paspauskite Sukurti įsakymą. 

Atsidariusiame lange pasirinkite įsakymo pavadinimą: 

 

Pasirinkite klasę ir mokinius, kuriems kuriate įsakymą – jį galima kurti vienam arba keliems mokiniams. 

Įrašykite įsakymo numerį, parinkite įsigaliojimo datą ir, jei reikia, įrašykite įsakymo turinį. Kuriant 

įsakymo turinį, paties įsakymo įrašyti neprivaloma. Prie įsakymo taip pat galite prisegti įsakymo failą. 

Ataskaitose prie rodomų direktoriaus įsakymų bus matyti įsakymų turinys. Įrašę visą reikiamą 

informaciją, paspauskite Išsaugoti: 
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Sukūrę įsakymą, galėsite jį peržiūrėti sukurtų įsakymų sąraše, kuriame, paspaudę ant mokinių skaičiaus, 

matysite konkrečius mokinius, kuriems skirtas įsakymas. Šiame lange taip pat galėsite redaguoti arba 

ištrinti pasirinktus įsakymus: 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Įsakymas dėl kėlimo į kitą klasę, Įsakymas dėl išsilavinimo pažymėjimo 

išdavimo ir Įsakymas dėl kurso kartojimo pateks į Mokinių pasiekimų apskaitos suvestinę, kurią galite 

atsisiųsti. Prie šių įsakymų kūrimo lange yra nurodyta Pateks į ataskaitą. 

SVARBU! Jei įsakymų sąraše nerandate reikiamo įsakymo pavadinimo, informuokite mus telefonu 

+370 614 22022 arba el. paštu dienynas@eduka.lt, ir reikiamą įsakymo pavadinimą įtrauksime į sąrašą. 

SVARBU! Visus sukurtus įsakymus savo aplinkoje, Meniu pasirinkę Direktoriaus įsakymai, taip pat galės 

peržiūrėti kiti mokytojai ir mokyklos specialistai. 

mailto:dienynas@eduka.lt
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Instruktažo sukūrimas  

Meniu pasirinkite Instruktažai. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką +NAUJAS INSTRUKTAŽAS. 

Norėdami sukurti instruktažą savo auklėjamai klasei, turėsite susikurti grupę. Tai galite padaryti Meniu 

pasirinkę Daugiau ir paspaudę Grupės. 

 

 

Pasirinkite grupę, kuriai norite sukurti instruktažą, kalendoriuje pasirinkite instruktažo datą ir įvykio 

datą, pavyzdžiui, kelionės dieną. Įrašykite instruktažo numerį ir turinį, pavyzdžiui, „Saugaus elgesio 

taisyklės kelionės į muziejų metu“. Šalia, laukelyje Susijęs su veikla, galite parašyti, su kokia veikla susijęs 

instruktažas. Pažymėkite, kurie mokiniai supažindinti su instruktažu. Prie instruktažo galite užpildyti 

komentarą, pavyzdžiui, „kelionės metu turėti skėtį“, ir nukopijuoti komentarą visiems mokiniams. 

Kalendoriuje šalia tėvų sutikimo galite pažymėti, iki kada tėvai turi susipažinti su sukurtu instruktažu. 

Tėvai savo paskyroje matys informaciją apie sukurtą instruktažą ir jo turinį, taip pat galės pažymėti, kad 

susipažino su pateikta informacija. 
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Instruktažą galite atsisiųsti Excel formatu paspausdami virš instruktažo esančią rodyklę ir, jei reikia, jį 

atsispausdindami. 

Instruktažą galite ištrinti pasirinkdami grupę, kuriai jis buvo sukurtas, tada kalendoriuje paspausdami 

rodykles, rodančias instruktažo sukūrimo datą. Paspausdami laukelį šalia mokinio vardo ir pavardės, 

įeikite į sukurto instruktažo langą. Instruktažo trynimo piktogramą rasite virš instruktažo šalia 

atsisiuntimo rodyklės. 
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Mokytojo aplinka 

Mokytojo aplinka .................................................................................................................. 28 – 44  
Mokomojo dalyko mokinių grupės ................................................................................................ 28 

Tvarkaraščio kūrimas ..................................................................................................................... 30 

Jungtinės pamokos .......................................................................................................................... 32 

Tvarkaraščio redagavimas ir trynimas ............................................................................................ 32 

Pamokos pildymas ......................................................................................................................... 33 

Įvertinimai ir lankomumas ............................................................................................................. 35 

Pamokų temos ............................................................................................................................... 37 

Pagyrimai ir pastabos ..................................................................................................................... 37 

Instruktažas .................................................................................................................................... 38 

Kaupiamųjų balų sistema ............................................................................................................... 39 

Trimestro arba pusmečio rezultatai ............................................................................................... 40 

Direktoriaus įsakymų peržiūra ....................................................................................................... 42 

Veiklos kalendorius ........................................................................................................................ 43 

 

Ką aš, kaip mokytojas, turėčiau padaryti dienyne mokslo metų pradžioje? 

1. Sukurti savo dalyko mokinių grupes. 

2. Sukurti savaitės tvarkaraštį. 

Mokslo metų pradžioje dienyno administratorius įkelia klasės, mokinių ir mokytojų duomenis iš Mokinių 

ir Pedagogų registrų. Kai klasių mokinių ir pedagogų duomenys jau įtraukti į elektroninį dienyną, 

mokytojas, gavęs prisijungimo duomenis iš dienyno administratoriaus, pradeda pildyti elektroninį 

dienyną.  

 

Mokomojo dalyko mokinių grupės 

• Kairėje esančiame meniu paspauskite Grupės. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką Sukurti 

naują grupę.  

• Pasirinkite klasę, kurią mokysite. Pažymėkite mokinius, kuriuos norite pridėti į šią grupę. Juos 

matysite lango dešinėje. Jei netyčia pažymėjote ne tuos mokinius, nuimkite pažymas arba 

paspauskite kryžiuką prie mokinio vardo ir pavardės. 
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• Įveskite grupės pavadinimą. Paskui rekomenduojame įrašyti klasės pavadinimą, pavyzdžiui, „8a, 

tarpas, dalykas ir grupės numeris“, jei klasė dalijama į grupes. Sukurkite visas savo dalyko grupes. 

• Pažymėkite – formalusis ar neformalusis ugdymas, pasirinkite dalyką ir vertinimo tipą: balas, 

įskaita arba pradinių klasių vertinimas. Paspauskite Išsaugoti. 

 

Jūs sukūrėte grupę, kurią galite redaguoti pasirinkdami Meniu juostoje Grupės, paspausdami grupės 

pavadinimą ir mygtuką Redaguoti.  

 

 

Bendrame grupių sąraše galite papildomai pakoreguoti šiuos nustatymus kiekvienam mokiniui 

individualiai: 

• vertinimo tipą – balas ar įskaita; 

• mokymosi programą – bendroji, pritaikyta ar kt.; 

• kursą – A, B arba užsienio kalbų lygis. 
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Tvarkaraščio kūrimas  

Sukūrę grupes, galite įrašyti pamokas į tvarkaraštį. Meniu pasirinkite Tvarkaraštis ir prie savaitės dienos, 

kuriai kursite pamokas, paspauskite Redaguoti. 

 

 

Atsidariusiame lange galite pasirinkti, kuriuo laiku norite įvesti pamoką, jei Jūsų mokykloje yra skirtingi 

pamokų laikai ir dienyno administratorius juos įrašė dienyne: paspauskite šalia laiko pavadinimo esančią 

varnelę ir išsiskleidusiame sąraše pasirinkite pamokų laiką, pavyzdžiui, Pradinukų laikas. Tada 

paspauskite mygtuką + Pamoka ir pasirinkite grupę, kuriai priskirsite parinktą pamokos laiką.  
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Šiame lange taip pat galite pasirinkti, pamoka vyks kiekvieną ar tik lyginę / nelyginę savaitę. 

SVARBU! Lyginės ir nelyginės savaitės skaičiuojamos atsižvelgiant į pasirinktos savaitės skaičių nuo 

kalendorinių metų pradžios. 

Kurdami tvarkaraštį ar jį redaguodami, būtinai atsižvelkite į nurodytą Pradžios laikotarpio datą, nes visi 

atlikti tvarkaraščio kūrimo ar redagavimo veiksmai, išsaugojus tvarkaraštį, bus daromi tik nuo nurodytos 

datos.  

SVARBU! Tvarkaraščio pakeitimai saugomi nuo jūsų nurodyto Pradžios laikotarpio iki mokslo metų 

laikotarpio (trimestro ar semestro) pabaigos. 

SVARBU! Įrašę visas savaitės dienos pamokas, paspauskite mygtuką IŠSAUGOTI. 

Tvarkaraštyje pamokas matysite pagal tvarkaraščio kūrimo metu pasirinktą laiką. 
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Jungtinės pamokos 

Norėdami pildyti jungtinės pamokos informaciją, lankomumą ir vertinimus, meniu pasirinkite Dienynas, 

tada paspauskite Dienyno vaizdas ir pasirinkite, kurios grupės informaciją norite pildyti. 

SVARBU! Dienyno vaizde grupes, kurioms sukurta jungtinė pamoka, matysite atskirai pagal anksčiau 

sukurtus grupių pavadinimus. 

SVARBU! Mokiniai savo tvarkaraštyje matys tik tą grupę, į kurios sąrašą jie yra įtraukti. 

Esant poreikiui, galite sukurti jungtinę pamoką, paspaudę mygtuką Pridėti jungtinę pamoką ir pasirinkę 

grupę, kuriai ją kuriate. Jungtines pamokas rekomenduojame kurti mokyklose, kuriose dirbama 

moduliais (sukūrus atskirą grupę skirtingiems moduliams), taip pat nedidelėse mokyklose, kai toje 

pačioje pamokoje mokosi skirtingos klasės. 

 

 

 

Tvarkaraščio redagavimas ir trynimas 

SVARBU! Redaguojant arba trinant svarbiausia atkreipti dėmesį į Pradžios laikotarpio laukelį, kuris 

nurodo, nuo kada bus atliekami jūsų nurodyti pakeitimai. 

Tarkim, norėdami, kad nuo spalio pirmos pamoka būtų vedama kitai grupei, atliekame šiuos žingsnius: 

(1) pakeičiame grupę į naują, (2) pradžios laikotarpio laukelyje pasirenkame spalio 1 d., (3) spaudžiame 

Išsaugoti. 

SVARBU! Įvedę pakeitimus, paspauskite mygtuką IŠSAUGOTI. 
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SVARBU! Norėdami atlikti pakeitimus visam laikotarpiui, turite nurodyti einamojo laikotarpio Pradžios 

datą (pvz. rugsėjo 1 d.). 

Pakeitus tvarkaraštyje nurodytą grupę arba tą įrašą ištrynus, taip pat ištrinsite visą pamokų informaciją 

nuo nurodytos pradžios datos. Pakeitus savaitę, kuriomis vykstą pamokos, jos gali būti sukurtos arba 

ištrintos priklausomai nuo pasirinkimo.  

Norėdami ištrinti pamoką arba jungtinę pamoką, pasirinkite datą, nuo kurios norite trinti tvarkaraščio 

įrašą, paspauskite šalia jos esančią šiukšliadėžės piktogramą ir išsaugokite pakeitimus.  

SVARBU! Ištrynus tvarkaraštį ir norint atkurti pamokas su pažymiais ir lankomumu, tą pamoką turite 

tiksliai atkurti tvarkaraštyje.  

 

Pamokos pildymas 

Pasirinkite meniu punktą Dienynas, tada paspauskite Dienyno vaizdas. Viršutinėje puslapio dalyje 

pasirinkite pamokos grupę, dieną. Čia taip pat galite pasirinkti, kokio laikotarpio dienyną norite matyti – 

trimestro, pusmečio ar trumpesnio laikotarpio, kurį galite nustatyti kalendoriuje. 
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Dienyno vaizde galite įrašyti informaciją apie pamoką: 

• pamokos temą, 

• klasės darbus,  

• namų darbus. 

Prie kiekvieno mokinio yra galimybė peržiūrėti informaciją apie jo sveikatą, mokymosi kursą ir programą, 

jei informacija apie mokinio sveikatą buvo įrašyta dienyne – šalia mokinio, kuriam įvesta papildoma 

informacija, atsiranda tai atvaizduojanti piktograma  . Taip pat dienyno vaizde matyti kiekvieno 

mokinio visų per trimestrą / pusmetį gautų pažymių vidurkis. 

 

Jei reikia, Klasės darbo laukelyje esančiame kalendoriuje galite rezervuoti kontrolinį darbą. Tai daroma 

paspaudus kalendoriaus piktogramą laukelyje Klasės darbas. Atsidariusiame kalendoriuje galite matyti, 

kuriomis dienomis šios klasės mokiniai jau rašo kontrolinį. Spaudžiame Rezervuoti kontrolinį. Jei 

suklydote, kontroliniam darbui rezervuotą dieną galima atšaukti. 

 

Laukelyje Namų darbai galite pažymėti namų darbų atlikimo datą. Prie namų darbo laukelio kalendoriuje 

pasirinkite, iki kurios dienos mokinys jį turi atlikti. Jūsų nurodytą datą mokiniai ir jų tėveliai matys savo 

aplinkoje. 
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Įvertinimai ir lankomumas 

Pamokos dienos stulpelyje paspauskite bet kurį langelį. Atidaromas konkrečios pamokos langas su visų 

grupės mokinių sąrašu. Šiame lange, atsižvelgdami į grupei parinkto vertinimo tipą (pažymiais, įskaitomis 

arba pradinukų vertinimu), galite atlikti skirtingus veiksmus: 

 

Kai pasirinktas pažymių vertinimo tipas, dienyno vaizde galite: 

✓ pažymėti lankomumą – nebuvo n arba pavėlavo p; 

✓ įrašyti pažymius ir nurodyti pažymių tipus, kuriuos gali sukurti ir pridėti jūsų mokyklos dienyno 

administratorius (svarbu – dienyne įvedus pažymį, savaime parenkamas pažymio tipas – Klasės 

darbas, kurį galite pakeisti paspausdami rodyklę ir pasirinkdami kitą pažymio tipą). Vedant 

trimestrus arba pusmečius, pažymiai bus sugrupuoti pagal tipą ir padės jums susidaryti bendrą 

vaizdą; 

✓ nukopijuoti pažymių tipą, jei visiems mokiniams buvo skirtas tas pats darbas; 

✓ parašyti komentarą apie mokinio darbą ar jo įvertinimą. 

 

Kai pasirinktas įskaitų vertinimo tipas, dienyno vaizde galite: 

✓ pažymėti lankomumą – nebuvo n arba pavėlavo p; 

✓ pasirinkti įskaityta arba neįskaityta. Vesdami trimestrus arba pusmečius, Rezultatų lange 

matysite bendrą įvertinimų įskaityta ir neįskaityta skaičių, kuris jums padės susidaryti bendrą 

vaizdą; 

✓ parašyti komentarą apie mokinio darbą ar jo įvertinimą. 
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Kai pasirinktas pradinių klasių mokinių vertinimo tipas, dienyno vaizde galite: 

✓ pažymėti lankomumą – nebuvo šią pamoką n, nebuvo visą dieną N arba pavėlavo p; 

✓ įvertinti mokinio pasiekimus pasirinkdami Puikiai išmano, Moka, Iš dalies moka arba Nemoka; 

✓ įrašyti, kiek užduočių iš visų pateiktų mokinys atliko; 

✓ nurodyti įvertinimo tipą ir nukopijuoti jį visiems mokiniams, jei jiems buvo skirtas tas pats darbas; 

✓ rašyti aprašomuosius vertinimus komentaruose. 
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Pamokų temos 

Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite punktą Dienynas ir paspauskite Temų sąrašas. 

 

Šiame puslapyje galite tiek iš anksto susiplanuoti mėnesio temas, tiek pažiūrėti, kas ir kurią dieną buvo 

mokoma klasėje, užduota namų darbų. Šiame sąraše taip pat galite matyti kontrolinių darbų dienas – jas 

žymi oranžinis apskritimas su raide K. 

Prie pamokos temos, klasės ar namų darbų laukelių galite prisegti failą. Failo dydis – 5MB. 

 

Pagyrimai ir pastabos 

Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite punktą Dienynas ir paspauskite Pagyrimai ir pastabos. 

 

 

Pasirinkite grupę, kurios mokiniui ar mokiniams norite parašyti pagyrimą, pastabą ar komentarą. 

Pažymėkite mokinius arba mokinį, pasirinkite, tai pastaba, pagyrimas ar bendro pobūdžio komentaras. 

Įrašykite tekstą, pavyzdžiui, „Puikiai atliko praktinį darbą“, ir paspauskite mygtuką Siųsti. 
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Jei suklydote, tame pačiame puslapyje žemiau galite ištrinti pagyrimą ar pastabą, paspausdami 

šiukšliadėžės piktogramą. Čia taip pat matysite, ar su pastaba arba pagyrimu susipažino tėvai. 

 

Instruktažas 

Meniu pasirinkite Instruktažai. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką +NAUJAS INSTRUKTAŽAS. 

Pasirinkite grupę, kuriai norite sukurti instruktažą, kalendoriuje pasirinkite jo datą ir įvykio datą, 

pavyzdžiui, kelionės dieną. Įrašykite instruktažo numerį ir turinį, pavyzdžiui, „Saugaus elgesio taisyklės 

kelionės į muziejų metu“. Šalia laukelyje Susijęs su veikla galite parašyti, su kokia veikla susijęs 

instruktažas. Pažymėkite, kurie mokiniai supažindinti su instruktažu. Prie instruktažo galite užpildyti 

komentarą, pavyzdžiui, „kelionės metu turėti skėtį“, ir nukopijuoti komentarą visiems mokiniams. 

 

 

Kalendoriuje šalia tėvų sutikimo galite pažymėti, iki kada tėvai turi susipažinti su sukurtu instruktažu. 

Tėvai savo paskyroje matys informaciją apie sukurtą instruktažą, jo turinį ir galės pažymėti, kad 

susipažino su pateikta informacija. 
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Instruktažą galite atsisiųsti Excel formatu, paspaudę virš instruktažo esančią rodyklę ir, jei reikia, jį 

atsispausdinti. 

Instruktažą galite ištrinti pasirinkdami grupę, kuriai jis buvo sukurtas, tada kalendoriuje paspausdami 

rodykles, rodančias instruktažo sukūrimo datą. Paspausdami laukelį šalia mokinio vardo ir pavardės 

įeikite į sukurto instruktažo langą. Instruktažo trynimo piktogramą rasite virš instruktažo šalia 

atsisiuntimo rodyklės. 

 

 

Kaupiamųjų balų sistema 

• Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite punktą Dienynas ir paspauskite Kaupiamieji. 

• Viršutinėje puslapio dalyje pasirinkite pamokos grupę, dieną. Parašykite komentarą, už kokį 

darbą skirtas pliusas. Įrašę komentarą, paspauskite pliusą. Vėliau, uždėję pelę ant pliuso, galėsite 

matyti, už kokį atliktą darbą buvo skirtas pliusas.  

• Jei suklydote arba pliusą panaudojote mokinio pažymiui pakelti ar įvertinimui įrašyti, panaudotą 

pliusą galite ištrinti, paspaudę ant šiukšliadėžės piktogramos ir tada kryžiuką. 
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Kaupiamieji balai gali būti naudojami, tarkim, už visada laiku pristatytus namų darbus, už pagalbą 

kitiems, kai jos reikia, už papildomai atliktas užduotis ir pan. 

 

Trimestro arba pusmečio rezultatai 

• Meniu pasirinkite Dienynas ir paspauskite Rezultatai. Pasirinkite grupę, kuriai norėsite vesti 

trimestro arba pusmečio rezultatus. 

 

• Kai grupės mokiniams nustatytas vertinimo tipas – pažymiai, spustelėjus pele mokinio vardą / 

pavardę, išskleidžiamas mokinio pažymių, gautų per atitinkamą laikotarpį, sąrašas. Pažymiai 

sugrupuoti pagal jų tipą, t. y. vienoje eilutėje matyti visi kontrolinių darbų pažymiai, kitoje – 

namų darbų pažymiai ir t. t. Toks pažymių grupavimas naudingas tuo, kad mokytojas gali matyti 

tendencijas, pavyzdžiui, galbūt mokinys gaudavo labai gerus pažymius už namų darbus, tačiau 

kontrolinių darbų balai yra vidutiniški, ir atvirkščiai. 

 

• Pažymiais vertinamiems mokiniams lentelės skiltyje 1 PUSM. VIDURKIS rodomas apskaičiuotas 

vidurkis iš visų mokinio gautų pažymių per trimestrą arba pusmetį, o skiltyje 1 PUSM. 

ĮVERTINIMAS rodomas siūlomas suapvalintas vidurkis. Norint pakeisti balą, reikia paspausti ant 

suapvalinto vidurkio prie norimo mokinio, ištrinti esantį pažymį ir parašyti naują. 

 

• Peržiūrėjus ir, jei reikia, pakoregavus trimestro ar pusmečio rezultatus, pažymėkite mokinius, 

kuriems bus vedamas trimestro ar pusmečio rezultatas. Tada paspauskite mygtuką Išsaugoti. 
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• Kai grupės mokiniams nustatytas vertinimo tipas – pradinukų vertinimas, spustelėjus pele 

mokinio vardą / pavardę, išskleidžiami mokinio per trimestrą ar pusmetį gauti įvertinimai. 

Peržiūrėjus mokinių gautus įvertinimus prie kiekvieno mokinio galite parinkti jo pasiekimų lygį 

arba pažymėti, ar mokinys padarė pažangą. Kiekvienam mokiniui pažymėję pasiekimų lygį, 

paspauskite mygtuką Išsaugoti. 

 

 

Norėdami pakeisti įvertinimą prie norimo mokinio, paspauskite ir pakoreguokite įrašytą įvertinimą. Tada 

vėl paspauskite mygtuką Išsaugoti, o atsiradus pranešimui, spauskite mygtuką Supratau.  

 

 

Jeigu atrakinsite mokinio įvertinimą ir nieko nepakeitę nueisite į kitą dienyno langą – vertinimas 

automatiškai užsirakins. 

Ataskaitų puslapyje, laukeliuose su dalykų vidurkiais matysite matematiškai paskaičiuotą dalyko vidurkį 

(jeigu nesate išvedę „tikrojo“ vidurkio) arba Jūsų išvestąjį vidurkį. 

SVARBU! Jei norite, kad vedant rezultatus pažymiai būtu apjungiami, kuriant mokytojų grupes, reikia 

naudoti tą patį pamokos tipą. 
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Direktoriaus įsakymų peržiūra 

Meniu pasirinkę Direktoriaus įsakymai, galite peržiūrėti visus mokyklos direktoriaus įsakymus, kurie yra 

įvesti dienyne.  

 

 

Paspaudę dešinėje pusėje esančią rodyklę, išsiskleidusiame sąraše galėsite matyti, kuriems mokiniams 

įsakymas yra skirtas. Jei norite susipažinti su įsakymo turiniu, paspaudę sąvaržėlę, įsakymą atsisiųsite į 

savo kompiuterį. 
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Veiklos kalendorius 

Meniu pasirinkite Kalendorius ir, norėdami sukurti naują įvykį, paspauskite + Įvykis arba, uždėję pelę ant 

dienos, kurią norite sukurti įvykį, paspauskite ant atsiradusio mygtuko +. 

 

 

Atsidariusiame lange įrašykite veiklos pavadinimą, pavyzdžiui, „Atvira integruota pamoka“. Pasirinkite 

datą, kada vyks veikla, įrašykite laiką ir komentarą, pavyzdžiui, „Pamokos tema“. Pasirinkite gavėjus, 

kuriuos kviečiate į kuriamą įvykį. Paspauskite Siųsti kvietimą. 

 

Norėdami redaguoti arba ištrinti įvykį, Kalendoriuje raskite dieną, kurią sukūrėte įvykį, paspauskite ant 

dienos langelio apačioje esančios nuorodos Visi įvykiai (1) ir atsidariusiame langelyje pele pasirinkite, 

kurį iš tos dienos įvykių norite redaguoti arba ištrinti. 
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Pasirinkę konkretų įvykį, pateksite į langą, kuriame galėsite jį pakoreguoti, pridėti daugiau adresatų arba 

juos pakeisti. Atlikę pataisymus, paspauskite apačioje esantį mygtuką Redaguoti. Šiame lange taip pat 

galite ištrinti įvykį, paspausdami šiukšliadėžės piktogramą, esančią lango viršuje dešinėje pusėje. 

 

 


