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EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJOS  

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Eitminiškių 

gimnazijos (toliau – Gimnazija) pradinio ugdymo, pradinio ugdymo jungtinėms klasėms, 

pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, vidurinio ugdymo mokytojo, savarankiško mokymo 

proceso organizavimo, neformalaus švietimo elektroninio dienyno (toliau – e. dienynas) pildymo, 

priežiūros, administravimo, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-375 redakcija) ir kt. teisės aktais.  

2.1. Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai skelbiami viešai, gimnazijos 

interneto svetainėje. 

3. E. dienyno valdytojai – Gimnazijos mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui 

specialistai, administracija. 

4. E. dienyno tvarkytojas – UAB „Nacionalinis švietimo centras“. 

5. Duomenų teikėjai – Mokinių registras, Pedagogų registras. 

6. Duomenų gavėjai – mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai, Mokinių registras. 

7. E. dienyno naudojimo tvarka skirta tik Gimnazijos vidaus naudojimui. 

8. E. dienyno duomenų pagrindu dienynas sudaromas tvarkant identiškus skyrius ir įvedant 

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

švietimo ir mokslo ministras. 

8.1. Mokytojų tarybos sprendimu e. dienynas taip pat gali būti naudojamas ir kitoms mokinių 

ugdymo reikmėms: vertinimo aplankui sudaryti ir kt. 

9. Gimnazija mokinių ugdymo apskaitos spausdintuose pradinio ugdymo, pradinio ugdymo 

jungtinėms klasėms, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, vidurinio ugdymo mokytojo, 

neformalaus švietimo dienynuose nevykdo. 

10. E. dienyno paslaugos finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. 

 

II SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Gimnazijos direktorius užtikrina e. dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, 

tikrumą ir patikimumą jame, e. dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo spausdinimą, 

perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą. 

12. Už e. dienyno administravimą atsakingas Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas 

asmuo (toliau – administratorius), pildymo ir tvarkymo priežiūrą, spausdinimo ir perkėlimo į 

skaitmeninę laikmeną – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

12.1. E. dienyną administruoti ir prižiūrėti duomenų tvarkymą yra skiriamas ne tas pats asmuo. 

13. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi gimnazijos darbuotojai, dirbantys su  

e. dienynu. 



III SKYRIUS 

E. DIENYNE KAUPIAMI DUOMENYS 

 

14. Mokinių asmeniniai duomenys. 

15. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmeniniai duomenys. 

16. Mokytojų ir gimnazijos darbuotojų asmeniniai duomenys. 

17. Duomenys apie mokinių mokymosi pasiekimus. 

 

IV SKYRIUS 

DIENYNO ADMINISTRAVIMAS, TVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

18. Gimnazijos e. dienyno administratorius: 

18.1.  mokslo metų pradžioje: 

18.1.1. patikrina informaciją apie Gimnaziją, klases, mokytojus, mokinius, prireikus padaro 

pakeitimus; 

18.1.2. nurodo mokytojus, vadovaujančius klasėms; 

18.1.3. nustato pusmečių ir mokinių atostogų datas, pamokų laiką, kontrolinių darbų skaičių 

per dieną; 

18.1.4. suveda įvertinimų tipus; 

18.1.5. sukuria dalykų, modulių, neformalaus švietimo grupes; 

18.1.6. pažymi nustatymus: suteikti teisę formuoti grupes, užrakina galimybę trinti datas, 

vesti pusmečių ir metinius įvertinimus, trinti vartotojus, nustato pažymių vedimo atgaline tvarka 

dienų skaičių; 

18.1.7. mokslo metų pradžioje naujai Gimnazijoje pradėjusiems dirbti mokytojams ar kt. 

specialistams sukuria ir suteikia pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius); 

18.1.8. esant poreikiui išspausdina dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, 

sudaryto e. dienyno duomenų pagrindu, lapus; 

18.1.9. tvarkos aprašo 6.1.1. – 6.1.8. punktuose nustatytus darbus administratorius atlieka 

per 10 darbo dienų nuo einamųjų metų rugsėjo mėnesio 1 d. 

18.2.  Metų eigoje:  

18.2.1. esant poreikiui atnaujina informaciją apie Gimnaziją, mokytojus, kt. specialistus; 

18.2.2. esant poreikiui sukuria naujas dalykų, modulių, neformaliojo švietimo grupes, joms 

priskiria mokytojus; 

18.2.3. esant poreikiui koreguoja  nustatymus: suteikti / atimti teisę formuoti grupes, trinti 

datas ar vartotojus, įrašyti egzaminus ar kt.; 

18.2.4. esant poreikiui išspausdina papildomus dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti 

instruktažai“, sudaryto e. dienyno duomenų pagrindu, lapus; 

18.2.5. konsultuoja mokytojus ir kt. Gimnazijoje dirbančius specialistus e. dienyno 

prisijungimo, pildymo ir kt. klausimais. 

19. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokslo metų eigoje: 

19.1.  įveda informaciją apie naujai į Gimnaziją atvykusius mokinius, priskiria juos 

atitinkamoms grupėms, apie atvykimą informuoja dalykų mokytojus e. dienyno pranešimu; 

19.2. išvykstantiems iš Gimnazijos mokiniams išspausdina informaciją apie pasiekimus ir 

lankomumą, pažymi išvykimą  e. dienyne, apie išvykimą informuoja dalykų mokytojus e. dienyno 

pranešimu; 

19.3. naujai Gimnazijoje pradėjusiems dirbti mokytojams ar kt. specialistams sukuria ir 

suteikia pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius), priskiria jiems dalyko (ir (ar) 

modulio, neformaliojo švietimo) grupes; 

19.4. žymi mokytojų pavadavimus; 

19.5. tvarko skiltis „Direktoriaus įsakymai“, „Mokyklos failai“, „Egzaminai ir įskaitos“, 

„Mokinių pasirinkti egzaminai“, „Duomenų užrakinimas“, „Pamokų laikas“, „Atostogų grafikas“, 



„Įvertinimų tipai“, „Įvertinimai pradinukams“, „Pusmečių / trimestrų datos“, „Pusmečių / 

trimestrų įvertinimai“, „Atsiskaitomųjų darbų nustatymai“, „Ugdymo planų sudarymas“; 

19.6. mokytojams suteikia ir panaikiną teisę vesti pusmečių įvertinimus (t. y. „atrakina“ ir 

„užrakina“ duomenis sistemoje); 

19.7. vadovaudamasis šiais Nuostatais, Gimnazijos direktoriaus patvirtintais Mokinių 

pažangos ir pasiekimų, Namų darbų skyrimo, Socialinės – pilietinės veiklos tvarkų aprašais, 

Gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planais vykdo e. 

dienyno pildymo priežiūrą, klaidų analizę, teikia grįžtamojo ryšio informaciją mokytojams, klasių 

auklėtojams dėl e. dienyno pildymo; 

19.8. konsultuoja mokytojus ir kt. Gimnazijoje dirbančius specialistus e. dienyno pildymo 

klausimais. 

20. Mokytojas: 

20.1.  mokslo metų pradžioje suformuoja savo mokomojo dalyko, modulio grupes, priskiria 

joms mokinius, pažymi, pagal kokią programą mokosi kiekvienas mokinys (bendrąją, 

individualizuotą ar pritaikytą programas). Pastebėjęs, kad grupės sąraše trūksta arba negalima 

priskirti mokinių, apie tai informuoja administratorių; 

20.2. užpildo savo pamokų tvarkaraštį, kuris yra suvedamas e. dienyno sistemoje ir matomas 

mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), klasių vadovams, administracijai; 

20.3. informaciją apie pamoką e. dienyne pildo kiekvieną darbo dieną pamokos metu, 

nekontaktinių valandų metu – iki 17 val. (įrašo pamokos temą, namų darbus, pažymi neatvykusius 

ar į pamoką pavėlavusius mokinius) arba vėliau, jei tam yra objektyvių priežasčių (nėra interneto, 

neveikia e. dienynas ar pan.); 

20.4. mokinių gautus įvertinimus įrašo ne vėliau kaip per 7 darbo dienas; 

20.5. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ar kt. priežasčių skiltyje „Tema, klasės 

darbai“ įrašo „Pamoka nevyko dėl ...“; 

20.6. pildo kontrolinių darbų tvarkaraštį; 

20.7. rašo pagyrimus, pastabas; 

20.8. veda pusmečių, metinių įvertinimus; 

20.9. pildydamas e. dienyną vadovaujasi Gimnazijos direktoriaus patvirtintais Mokinių 

pažangos ir pasiekimų, Namų darbų skyrimo tvarkos aprašais, Gimnazijos pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų ugdymo planais; 

20.10. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais, vadovaujančiais klasėms, perduoda informaciją mokiniams; 

20.11. pavaduodamas kitą mokytoją atlieka visus 8.3-8.10 punktuose nurodytus darbus 

pavaduojamo mokytojo grupėse. 

21. Mokytojas, organizuojantis neformalųjį švietimą: 

21.1. mokslo metų pradžioje suformuoja savo neformaliojo švietimo grupes, priskiria joms 

mokinius; 

21.2. užpildo savo neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį, kuris yra suvedamas e. 

dienyno sistemoje ir matomas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), klasių vadovams, 

administracijai; 

21.3. informaciją apie veiklą užpildo tą pačią dieną, kai vyko pamoka, bet ne vėliau kaip iki 

17 val. (įrašo veiklos pavadinimą, pažymi neatvykusius mokinius) arba vėliau, jei tam yra 

objektyvių priežasčių (nėra interneto, neveikia e. dienynas ar pan.). 

22.  Mokytojas, vadovaujantis klasei:                                                     

22.1. mokslo metų pradžioje patikslina informaciją apie klasėje besimokančius mokinius ir jų 

tėvus (globėjus, rūpintojus) - t. y. nurodo mokinių gimimo datas, adresus, mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) telefonų numerius, esant poreikiui padaro šių duomenų pakeitimus mokslo 

metų eigoje; 

22.2. pastebėjęs, kad klasėje trūksta mokinių, apie tai informuoja gimnazijos e. dienyno 

administratorių. 



22.3. naujai į klasę atvykusiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) sukuria ir 

suteikia pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius); 

22.4. sukuria grupę „Kultūrinė, pažintinė, sportinė, prevencinė ir kt. veiklos“, kurioje mokslo 

metų eigoje fiksuoja mokinių kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, praktinę, 

prevencinę ir kt. veiklas (skiltyje „Klasės darbai“ nurodo veiklos formą, pavadinimą, trukmę); 

22.5. sukuria grupę „Socialinė – pilietinė veikla“, kurioje mokslo metų eigoje fiksuoja 

mokinių atliktą socialinę, pilietinę veiklą (skiltyje „Klasės darbai“ nurodo, kokią veiklą mokinys / 

mokiniai atliko ir mokiniui / mokiniams įrašo trukmę valandomis, per kurias jis / jie minėtą veiklą 

atliko); 

22.6. kiekvieną savaitę įveda mokinių pamokų praleidimo pateisinimo duomenis; 

22.7. pildo informaciją apie tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus (skiltyje „Tėvų 

susirinkimai“ nurodo datą ir pateikia susirinkimo darbotvarkę); 

22.8. pildo informaciją apie klasės vadovo veiklą (skiltyje „Klasės vadovo veikla“ nurodo 

datą, veiklos turinį bei jai atlikti skirtą laiką); 

22.9. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su klasės mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokiniais, mokytojais; 

22.10. atspausdintą informaciją apie pasiekimus ir lankomumą teikia mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie e. dienyno, kiekvieno mėnesio 

pradžioje. 

23. Socialinis pedagogas: 

23.1. stebi ir analizuoja mokinių lankomumą; 

23.2. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais, vadovaujančiais klasėms, mokytojais. 

24. Psichologas: 

24.1. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais, vadovaujančiais klasėms, mokytojais. 

25. Specialusis pedagogas: 

25.1. įrašo informaciją apie mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; 

25.2. stebi ir analizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi pažangą; 

25.3. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais, vadovaujančiais klasėms, mokytojais. 

26. Sveikatos priežiūros specialistas: 

26.1. iki kiekvienų metų spalio 1 d. suveda ir atnaujina duomenis apie mokinių sveikatą, 

surašo fizinio ugdymo grupes; 

26.2. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais, vadovaujančiais klasėms, mokytojais. 

27. Mokytojams teisė vesti pusmečių įvertinimus suteikiama dvi savaites prieš pusmečių 

pradžią. E. dienyne fiksavus pusmečio, metinį vertinimo rezultatą, jis patvirtinamas „užrakinant“ 

įrašytus atitinkamo laikotarpio įvertinimus per 10 darbo dienų nuo pusmečių pabaigos. Jei 

„užrakinus“ elektroninį dienyną nustatoma klaida, „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant laisvos 

formos aktą. 

28. E. dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą, įvertinimą ar kt., klaidą padaręs 

asmuo kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui per sutartą laiką ištaiso klaidą / klaidas. 

28.1. Gimnazija užtikrina, kad e. dienyne lieka pakeistų / koreguotų duomenų istorija 

(duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, kuris keitė duomenis vardas ir pavardė, keitimo data ir 

kt.). 

29. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo 

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

perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui. 

 

 

 



V SKYRIUS 

DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, 

SPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ IR SAUGOJIMAS 

 

30. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma e. dienyne: 

30.1. pasibaigus pusmečiui mokytojai, vadovaujantys klasėms, direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui pristato atspausdintą ir pasirašytą ataskaitą „Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

lankomumo suvestinė” (po I pusmečio, II pusmečio ir metines suvestines); 

30.2. ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo 

dienos, direktoriaus pavaduotojas ugdymui iš e. dienyno išspausdina ataskaitas – „Mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ ir „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė 

pradinėms klasėms“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas duomenų teisingumą, 

tikrumą, ir deda 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; 

30.3. kiti e. dienyno skyriai automatiškai perkeliami į skaitmeninę laikmeną (Manodienynas.lt 

serveryje); 

30.3.1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į 

skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą. 

31. Mokinių pasirašyti „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai Gimnazijoje nustatyta 

tvarka tvarkomi ir saugomi atskirai. 

32. Nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas 

dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 

patvirtinimo“ nustatytą laiką. 

 

VI SKYRIUS 

DIENYNO DUOMENŲ SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

33. Mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, sveikatos priežiūros 

specialistas, mokytojai, vadovaujantys klasėms, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

administratorius tvarkydami e. dienyno duomenis vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

33.1. Visi Gimnazijos darbuotojai, dirbantys su e. dienynu, pasirašo konfidencialumo 

pasižadėjimus, kurie saugomi darbuotojų asmens bylose. 

34. Asmenys, pildantys, tvarkantys, administruojantys ir prižiūrintys e. dienyną, pažeidę 

Nuostatus, baudžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Dienyno duomenų saugos reikalavimai išdėstyti šiuose dokumentuose: 

35.1. asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėse, patvirtintose Valstybinės duomenų 

apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1T-45; 

35.2. sutartyje su e. dienyno paslaugos teikėju, duomenų tvarkytoju. 

 

VII SKYRIUS 

SĄVEIKA SU KITOMIS SISTEMOMIS 

 

36. Duomenys iš e. dienyno į Mokinių ir Pedagogų registrus perduodami netiesioginiu būdu. 

 

VIII SKYRIUS 

PROGAMINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI 

 



37. Gali būti naudojamos šios internetinės naršyklės – „Firefox“, „Google Chrome”, 

„Microsoft Edge“. 

38. Kompiuteryje turi būti įdiegta skaičiuoklės programa Microsoft Excel arba Open Office 

Calc. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (mokytojai, klasių auklėtojai) atsako už 

savalaikį duomenų įvedimą į e. dienyną ir jų teisingumą. 

40. Nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

___________________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2017–08–29 posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr. V2-5  

 

 


