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            PATVIRTINTA 
                                                                                               Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktoriaus 
                                                                                               2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3A 
 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 
ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti Rokiškio r. Juodupės 
gimnazijos vidaus naudojimui. Nuostatai parengti vadovaujantis ,,Dienynų sudarymo elektroninio dienyno 
duomenų pagrindu tvarkos aprašu“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. 
įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo 
Nr. V-170 redakcija)). 

 2. Nuostatai reglamentuoja Rokiškio r. Juodupės gimnazijos ir neformaliojo švietimo skyriaus 
(toliau – Gimnazijos) elektroninio dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros ir neformaliojo švietimo 
dienyno, pradinio ugdymo dienyno, pagrindinio ugdymo dienyno, vidurinio ugdymo dienyno sudarymo 
elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną, saugojimo 
tvarką. 

3. Nuostatuose naudojamos sąvokos: 
Elektroninis dienynas (toliau e-dienynas) – dienynas, sudarytas duomenų pagrindu ir  tvarkomas 

naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas. 
Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
4. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius ir 

įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministras. Elektroninis dienynas naudojamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių 
ugdymo apskaitai ir kitoms ugdymo reikmėms (tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui, apklausoms ir kt.). 

5. Savarankiško mokymosi ir mokymo namuose apskaita tvarkoma e-dienyne. Mokymosi 
sanatorijoje ir ligoninėse rezultatų ataskaitos saugomos mokinių asmens bylose.  
 

II SKYRIUS 
 ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ 

UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS IR 
ATSAKOMYBĖ 

  
6. Gimnazijos direktorius (e-dienyno valdytojas) užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo 

tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu 
dienyno sudarymą, jo spausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą.  

7. E-dienyno priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  
8. E-dienyną administruoja duomenų tvarkytojas. 
9. E-dienyno techninės įrangos priežiūrą vykdo informacinių technologijų specialistas.  
10. E-dienynus stebėti turi teisę:  
10.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, 

socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas – visus e-dienynus, nuolat;  
10.2. klasės vadovas – vadovaujamos klasės mokinių e-dienynus, nuolat;  
10.3. mokomojo dalyko, neformaliojo švietimo mokytojas – mokomosios klasės (mobiliosios 

grupės) e-dienynus, nuolat;  
10.4. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – vaiko (globotinio) e-dienyną, nuolat;  
10.5. mokinys – savo e-dienyną, nuolat;  
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10.6. gimnaziją inspektuojantys asmenys – visus e-dienynus atskiru nurodymu (pavedimu), 
suderinę su gimnazijos direktoriumi.  

12. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 
12.1. vykdo elektroninio dienyno sudarymo, pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą 

ir teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir 
autentiškumą;  

12.2. užtikrina elektroninio dienyno tvarkymą, informacijos tikrumą ir patikimumą jame, 
elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą ir perkėlimą į skaitmenines 
laikmenas. 

12.3. pildo pamokų tvarkaraščių pakeitimus; 
12.4. patikrina klasės auklėtojų sudarytas ir pateiktas pusmečių ir mokslo metų pabaigoje e-

dienyno pagrindu atspausdintas mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines;  
12.5. patikrintas mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas perduoda saugoti į 

archyvą;  
12.6. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui, nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, 

patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui;  
13. E-dienyno administratorius:  
13.1. yra skiriamas Gimnazijos direktoriaus. Jis yra atsakingas, kad būtų teisingai suvesta visa 

informacija, reikalinga e-dienyno funkcionalumui: pamokų laikas, mokinių atostogų laikas, pusmečių 
intervalai, pažymių tipai, mokytojų bei mokinių sąrašai ir kt.; 

13.2. reikalui esant tikslina pamokų, pusmečių trukmės laiką; 
13.3. suteikia prisijungimo vardus mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams, reikalui esant 

suteikia naujus; 
13.4. sukuria naujai atsiradusias klases ir įrašo klasių vadovus; 
13.5. nuolat tikrina mokinių ir mokytojų sąrašus ir įrašo trūkstamus mokinius ir mokytojus; 
13.6. sukuria ir įrašo trūkstamus dalykus (dalykų pavadinimai įrašomi vadovaujantis ugdymo 

planais); 
13.7. nustato pamokų užpildymo laikotarpį (30 dienų - už tokį laikotarpį atgal mokytojams 

leidžiama įvesti ir koreguoti pamokų duomenis); 
13.8. užrakina ir atrakina (jei to reikalauja ir leidžia sistema) mobilių grupių, klasių mokinių 

pusmečių ir metinių pažymių pildymo funkcijas;  
13.9. atlieka e-dienyno klaidų, nusiskundimų, pasiūlymų analizę ir teikia pasiūlymus dėl e-

dienyno tobulinimo gimnazijos direktoriui ir e-dienyno sistemą administruojančiam juridiniam ar 
fiziniams asmeniui;  

13.10. nuolat palaiko ryšį su e-dienyno sistemos administruojančiu asmeniu;  
13.11. ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos perkelia suformuotas 

ataskaitas į skaitmeninę laikmeną;  
13.12. ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos perkelia e-dienyną į 

skaitmeninę laikmeną ir perduoda į gimnazijos archyvą;  
13.13. teikia e-dienyno vartotojams konsultacijas arba, jei negali to padaryti pats, kreipiasi į e-

dienyno administratorių; 
13.14. mokiniui perėjus į kitą mokyklą ar dėl kitų priežasčių išėjus iš Gimnazijos, e-dienyne 

panaikina mokinio duomenis. 
14. Klasės vadovas: 
14.1. prasidėjus mokslo metams (iki rugsėjo 5 d.) ir mokslo metų eigoje tikrina savo klasės 

mokinių sąrašus skyriuje „Mokiniai“; 
14.2. informuoja e-dienyno administratorių apie naujai atvykusius ar išvykusius mokinius; 
14.3. patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko mokytoją; 
14.4. gavęs iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per dvi darbo dienas įveda 

duomenis į e-dienyną (skyrius „ N pateisinimas“); jei praleistas pamokas pateisinantis dokumentas yra 
direktoriaus įsakymas, klasės vadovas pastabose nurodo įsakymo  datą,  numerį ir priežastį, pvz.: ,,2015-
05-05 įsak. Nr. M-15, dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje“. 
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14.5. gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką prašymą, gydytojo pažymą apie atleidimą nuo kūno 
kultūros pamokų įrašo elektroniniame dienyne (skyrius „Atleidimo dokumentai“); 

14.6. skyriuje „Klasės veiklos“ rašo visas klasės veiklas fiksuodamas laiko trukmę; poskyryje 
„Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė veikla“ rašo tik dienas numatytas ugdymo plane;  
kitas veiklas (susitikimus, valandėles ir kt.), kurias veda ar kitaip užima vadovaujamos klasės mokinius 
kitas mokytojas, specialistas, atvykęs svečias, klasės vadovas rašo nefiksuodamas laiko trukmės. 

14.7. skyriuje „Tėvų susirinkimai“ rašo informaciją apie klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) 
susirinkimus; 

14.8. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie e-dienyno, 
kiekvieną mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui 
išspausdina pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas; 

14.9. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais 
mokytojais, Gimnazijos administracija; 

14.10. paruošia, patvirtina parašu ir pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui e-dienyno 
ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams. Vieną egzempliorių sega į klasės mokinio asmens bylą. 

14.11. pagal administracijos pageidavimus formuoja savo klasės ataskaitas; 
14.12. kiekvieną kartą atlikęs saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia 

mokiniams pasirašyti ir įsega į mokytojų kambaryje esantį segtuvą ,,Klasių vadovų saugaus elgesio 
instruktažai“.  

14.13. ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų iš elektroninio 
dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose 
pasirašo, patvirtindamas (-i) duomenų teisingumą, tikrumą, įrašo datą ir įdeda į asmens bylą; tuo atveju, 
jei nors vienam auklėjamosios klasės mokiniui yra paskirti papildomi darbai, patikrina mokymosi 
pasiekimus, išlaikytus brandos egzaminus ir (ar) kt., tos klasės „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 
suvestinę“ atspausdina ir pasirašo per 10 kalendorinių dienų nuo reikalavimų, dėl kėlimo į aukštesnę klasę 
ar ugdymo programai (ugdymo programos daliai) baigti, įvykdymo, bet ne vėliau kaip einamųjų mokslo 
metų paskutinę darbo dieną;  

14.14. esant reikalui, pildo skyrių „Mokinių dokumentai“, nurodydamas visą reikiamą informaciją. 
14.15. mokiniui vykstant mokytis į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, informuoja 

tėvus (globėjus, rūpintojus) apie pranešimo dėl išvykimo rašymą ir siuntimo vykti gydytis patvirtinančių 
dokumentų kopijos pristatymą,  e-dienyne nurodo išvykimo priežastį (skyrius „Mokinių dokumentai“). 

15. Mokytojas: 
15.1. mokslo metų pradžioje suformuoja klases arba laikinas dalyko grupes (grupės pavadinime 

nurodydamas klasę, dalyko pavadinimą ir kursą (pvz.: 6b rusų kalba;  IIIg anglų kalbos B2 lygio kursas; 
IVg matematikos A kursas; IIIg matematikos modulis ,,Geometrijos taikymas“). Dalyką pasirenka iš 
lentelės „Dalykas“; 

15.2. suveda savo asmeninį tvarkaraštį; 
15.3. mokiniui, besimokančiam pagal individualizuotą ar pritaikytą programą, formuojant grupes, 

skyriuje „Grupės“ pažymi reikiamą programą ; 
15.4. kasdien užpildo pamokos duomenis: pamokos tema (turinys), klasės darbas (pasirinktinai), 

namų darbai (jeigu skirti) nurodydamas atlikimo laiką, pažymius, pagyrimus/pastabas/komentarus 
mokiniams; 

15.5. pradinių klasių dienyno grafoje „Mokinių pasiekimai“ daro įrašus apie kasdienius mokinių 
pasiekimus, pažangą, spragas, diagnostinių darbų (testų, diktantų, rašinėlių ir kt.) rezultatus; 

15.6. kiekvieną pamoką arba nedelsdamas po pamokos pažymi neatvykusius/pavėlavusius 
mokinius; 

15.7. pagal laikinus tvarkaraščio pakeitimus pamokas pildo per skyrių „Tvarkaraštis“ arba 
„Šiandienos pamokos“; 

15.8. ne vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir 
kontrolinius darbus; 

15.9. kūno kultūros mokytojas pildo mokinių fizinio lavinimo rodiklius, pasiektus rudenį ir 
pavasarį; 
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15.10. pasibaigus mėnesiui per dešimt darbo dienų baigia pildyti elektroninį dienyną ir pažymi, 
kad mėnuo yra visiškai užbaigtas; 

15.11. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, raštu kreipiasi į direktoriaus 
pavaduotoją ugdymui; 

15.12. pasibaigus pusmečiui išveda pusmečio, o mokslo metams – metinius įvertinimus; 
15.13. jei mokiniui buvo skirtas dalyko papildomas darbas ir mokytojas mokinį konsultavo, 

skiltyje „Pamokos tema“ įrašo konsultacijų turinį. Papildomo ugdymosi laikotarpio pabaigoje įrašo 
papildomo darbo įvertinimą; 

15.14. kiekvieną kartą atlikęs saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia 
mokiniams pasirašyti ir įsega į mokytojų kambaryje esantį segtuvą ,,Dalykų mokytojų saugaus elgesio 
instruktažai“.  

15.15. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kitų teisės aktuose nustatytų priežasčių, 
elektroniniame dienyne žymi neįvykusių pamokų datas ir skiltyje „Pamokos tema“ įrašo: „Pamoka nevyko 
dėl ...“ 

15.16. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių vadovais, 
Gimnazijos administracija. 

15.17. gavęs klasės vadovo pranešimą apie mokinio įvertinimus, gautus gydymo įstaigoje, 
atitinkama spalva juos įrašo dalyko dienyne; 

15.18. integruotas savo dalyko pamokas su kitomis programomis įrašo nurodydamas integraciją 
(dalyką ir temą); 

15.19. kai klasė vykdo kultūrinę, pažintinę, sportinę ar kitą veiklą, reglamentuotą direktoriaus 
įsakymu, pagal tvarkaraštį pildo pamokas,  nurodydamas: ,,Nepamokinio ugdymo diena“.  

15.20. mokiniui laikinai išvykus mokytis į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą 
elektroniniame dienyne nežymi „n“ raidės. Gydymo įstaigoje gautus įvertinimus įrašo į elektroninį dienyną 
atitinkama spalva (į laikotarpį, kai gydėsi ir mokėsi) ir įskaito apibendrindamas mokinio mokymosi 
pasiekimus ugdymo laikotarpio pabaigoje; 

15.21.mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir keičia dalyką ar dalyko kursą 
ir laiko įskaitą, įveda naują pamoką, kurios metu vyksta įskaita; įvertinimo langelyje parenka reikiamą 
spalvą ir įrašo įskaitos vertinimą, o laukelyje ,,Pamokos tema“, rašo pvz., ,,Užsienio (anglų) kalbos lygio 
(B1į B2) keitimo įskaita“; ,,Geografijos dalyko A kurso įskaita už 2015 – 2016 m. m. I pusmetį“). 

16. Neformaliojo švietimo mokytojas: 
16.1. mokslo metų pradžioje suformuoja neformaliojo vaikų švietimo grupę. Grupę formuoja 

„Neformalus švietimas“ skiltyje, dalyką pasirenka iš lentelės „Dalykas“, „Grupės pavadinimą“ rašo pagal 
pasirinktą „Dalyką“ nurodydamas, jei reikia, grupę; 

16.3. kasdien įveda kiekvienos vestos pamokos duomenis: pasirenkant „Grupę“, „Datą“, „Laikas 
nuo“ ir  „Laikas iki“ pagal patvirtintą ir galiojantį neformaliojo švietimo tvarkaraštį; 

16.4. kasdien užpildo kiekvienos vestos pamokos duomenis: įrašo pamokos turinį, pažymi 
neatvykusius mokinius; jei reikia, rašo pagyrimus/pastabas/komentarus mokiniams ar jų tėvams 
(globėjams, rūpintojams) naudojantis „Pranešimų“ skiltimi; 

16.5. pasibaigus mėnesiui per dešimt darbo dienų baigia pildyti elektroninį dienyną ir pažymi, kad 
mėnuo yra visiškai užbaigtas; 

16.6. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, raštu kreipiasi į direktoriaus 
pavaduotoją ugdymui; 

16.7. kiekvieną kartą atlikęs saugaus elgesio instruktažą išspausdina lapus, pateikia mokiniams 
pasirašyti ir įsega į ,,Saugaus elgesio instruktažai“ segtuvą mokytojų kambaryje; 

16.8. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kitų teisės aktuose nustatytų priežasčių, 
elektroniniame dienyne žymi neįvykusių pamokų datas ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašo: „Pamoka 
nevyko dėl ...“ 

16.9. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių vadovais, 
Gimnazijos administracija. 
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17. Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas: 
17.1. vykdo neformaliojo švietimo skyriaus programų dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų 

ataskaitų parengimą; 
17.2. užtikrina informacijos apie neformaliojo švietimo skyriaus vykdomas programas tikrumą ir 

patikimumą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu neformaliojo švietimo skyriaus dienyno sudarymą;   
17.3. tikrina neformaliojo švietimo skyriaus programų mokytojų sudarytas ir pateiktas pusmečių 

ir mokslo metų pabaigoje e-dienyno pagrindu atspausdintas mokinių mokymosi pasiekimų neformaliojo 
švietimo skyriuje apskaitos suvestines;  

17.4. patikrintas neformaliojo švietimo skyriaus programų mokinių mokymosi pasiekimų 
apskaitos suvestinių bylas sega į segtuvus ir saugo iki mokinio mokymosi gimnazijoje pabaigos arba 
perduoda saugoti į archyvą;  

17.5. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui, nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, 
patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui. 

18. Neformaliojo švietimo skyriaus mokytojas: 
18.1. mokslo metų pradžioje suformuoja neformaliojo švietimo skyriaus neformaliojo vaikų 

švietimo grupes (grupės pavadinime nurodydamas programos priklausymą neformaliojo švietimo skyriui 
(toliau- NŠS), programos pavadinimą ir grupę (pvz.: NŠS pradinė šokio FŠPU programos I grupė; NŠS 
dizaino NVŠ programa). Grupę formuoja „Neformalus švietimas“ skiltyje, dalyką pasirenka iš lentelės 
„Dalykas“, „Grupės pavadinimą“ rašo pagal pasirinktą „Dalyką“ nurodydamas, jei reikia, grupę, 
„Vertinimo sistema“- „Dešimtbalė“; 

18.2. kartą per mėnesį, suderinęs su neformaliojo švietimo skyriaus vedėju, po to, kai 
atspausdinama neformaliojo vaikų švietimo programos ar grupės mėnesio ataskaita, ant spausdintos 
ataskaitos pasirašoma, mokytojas gali daryti pakeitimus neformaliojo švietimo grupės mokinių sąrašuose; 

18.3. kasdien įveda kiekvienos vestos pamokos duomenis: pasirenkant „Grupę“, „Datą“, „Laikas 
nuo“ ir  „Laikas iki“ pagal patvirtintą ir galiojantį neformaliojo švietimo skyriaus tvarkaraštį; 

18.4. kasdien užpildo kiekvienos vestos pamokos duomenis: įrašo pamokos turinį, pažymi 
neatvykusius mokinius; jei reikia, rašo pagyrimus/pastabas/komentarus mokiniams ar jų tėvams 
(globėjams, rūpintojams) naudojantis „Pranešimų“ skiltimi; 

18.5. pasibaigus mėnesiui per dešimt darbo dienų baigia pildyti elektroninį dienyną ir pažymi, kad 
mėnuo yra visiškai užbaigtas; 

18.6. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, raštu kreipiasi į neformaliojo 
švietimo skyriaus vedėją; 

18.7. kiekvieną kartą atlikęs saugaus elgesio instruktažą išspausdina lapus, pateikia mokiniams 
pasirašyti ir įsega į neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo kabinete esantį programos segtuvą; 

18.8. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kitų teisės aktuose nustatytų priežasčių, 
elektroniniame dienyne žymi neįvykusių pamokų datas ir skiltyje „Pamokos turinys“ įrašo: „Pamoka 
nevyko dėl ...“ 

18.9. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių vadovais, 
Gimnazijos administracija. 

19. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas įveda į e-dienyno sistemą mokinių sveikatos 
duomenis. 

20. Socialinis pedagogas: 
20.1. stebi į socialinės rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, pasiekimus, gautas pastabas; 
20.2. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, klasių 

vadovais, Gimnazijos administracija. 
21.  Raštinės vedėja atspausdina pažymą apie mokinio pasiekimus, vidaus žinutėmis bendrauja 

su mokytojais, mokiniais.  
22. Bibliotekininkas vidaus žinutėmis informuoja mokinius, mokytojus apie vadovėlių, mokymo 

priemonių pasiėmimą ir grąžinimą. Skelbia informaciją, susijusią su bibliotekos darbu. 
23. Asmenys (e-dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį išspausdinantys ir perkeliantys į 

skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.  
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III SKYRIUS  
INFORMACINĖ STRUKTŪRA 

 
24. E-dienyne kaupiama informacija apie mokinių pasiekimus, pažangą, lankomumą, socialinę 

veiklą.  
25. E-dienyne tvarkomi mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo 

metai, įvertinimai, duomenys apie sveikatą, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai.  
26. E-dienyne tvarkomi mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: vardas, pavardė, 

gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai.  
 

IV SKYRIUS 
FUNKCINĖ STRUKTŪRA 

 
27. Gimnazijoje naudojami klasifikatoriai, skelbiami Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, 

registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinėje sistemoje (KRISIN) adresu www.krisin.smm.lt. Rengiant 
naujus klasifikatorius, naudojamos Švietimo ir mokslo srities registrams ir informacinėms sistemoms 
būdingų klasifikatorių kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1233 „Dėl Švietimo ir mokslo srities 
registrams ir informacinėms sistemoms būdingų klasifikatorių kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių 
patvirtinimo“.  

28. E-dienynas integruojamas su Mokinių registru.  
 

V SKYRIUS 
DUOMENŲ SAUGOS REIKALAVIMAI, DUOMENŲ SAUGOJIMO  

IR ARCHIVAVIMO TVARKA 
 

29. E-dienyne fiksavus mokinio pusmečio, metinį vertinimo rezultatą, žinias apie mokinio 
praleistas pamokas per pusmetį, metus, jie patvirtinami automatiškai „užrakinant“ įrašytą atitinkamo 
laikotarpio duomenį (įvertinimą, praleistų, pateisintų / nepateisintų pamokų skaičių iki tos dienos 24 val.).  

30. Jei „užrakinus“ duomenis nustatoma klaida, „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant aktą apie 
duomenų keitimą (priedas Nr.1). Sudarytas aktas apie duomenų keitimą saugomas kartu su „Mokinių 
mokymosi pasiekimų apskaitos suvestine“.  

31. 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.  

32. E-dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą, skaičių ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo 
kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, remdamiesi Gimnazijos e-dienyno tvarkymo nuostatais, ją 
ištaiso, surašo aktą (priedas Nr.2.) ir užtikrina, kad e-dienyne liktų naikinamų/pakeistų ar kitaip koreguotų 
duomenų istorija (duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, kuris keitė duomenis vardas ir pavardė, keitimo 
data ir kt.).  

33. E-dienyne atlikus „užrakinto“ mokinio ugdymo apskaitos duomens (trimestro, pusmečio, 
metinio, pagrindinio ugdymo pasiekimų ar brandos egzaminų įvertinimo, papildomo darbo įvertinimo) 
keitimą / ištaisymą sistema automatiškai siunčia vidinį pranešimą apie atliktus veiksmus elektroninio 
dienyno administratoriui, mokomojo dalyko, kurio mokymosi pasiekimų įvertinimas yra ištaisytas, 
mokytojui, mokiniui ir mokinio (globėjams, rūpintojams).  

Dėl „užrakinto“ pamokų lankomumo duomens keitimo / ištaisymo sistema automatiškai siunčia 
vidinį pranešimą apie atliktus e-dienyne veiksmus, mokiniui, kurio ugdymo apskaitos duomuo buvo 
ištaisytas, mokinio tėvams (globėjus, rūpintojus), mokytojui, vadovaujančiam klasei (klasės vadovui) ir e-
dienyno administratoriui. 

34.Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma e-dienyne, pusmečių ir metinių 
pažangumo ir lankomumo rezultatų suvestines klasių vadovai patikrina, atspausdina, pasirašo ir perduoda 
direktoriaus pavaduotojams ugdymui.  
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35. Klasės vadovai patikrina, atspausdina, pasirašo mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 
suvestines, vieną egzempliorių perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitą įsega į mokinių asmens 
bylų segtuvus. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines 
perduoda į gimnazijos archyvą.  

36. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno 
duomenų pagrindu, lapai išspausdinami kiekvieną kartą atlikus instruktažą. Instruktažų lapai įsegami ir 
saugomi atskiruose segtuvuose, esančiuose mokytojų kambaryje. Dienyno skyriaus ,,Saugaus elgesio ir kiti 
instruktažai” lapus, pasibaigus mokslo metams suformuoja kaip atskirą bylą; 

37. E-dienyno administratorius iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos e-dienyną perkelia 
į skaitmeninę laikmeną ir perduoda gimnazijos archyvui.  

38. Perduotos į archyvą ataskaitos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir 
apskaitos taisyklėmis.  

39. 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“, ir Profesinių 
mokyklų pavyzdinėje bylų nomenklatūroje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 925 „Dėl Profesinių mokyklų pavyzdinės bylų nomenklatūros“, nustatytą 
laiką.  

40. Gimnazijos direktorius užtikrina e-dienyno duomenų pagrindu sudarytų mokinių mokymosi 
pasiekimų apskaitos suvestinių saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.  

 
VI SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 
41. Už e-dienyno naudojimą (licenciją) mokoma pagal sudarytą sutartį kiekvieną mėnesį iš 

mokymo lėšų, skirtų IKT diegimui.  
 

VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
42. Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina gimnazijos direktorius. Nuostatai keičiami ir 

papildomi gimnazijos direktoriaus, Gimnazijos tarybos iniciatyva.  
43. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi prieigą prie gimnazijos e-dienyno turintys asmenys.  
44. Priėmus sprendimą likviduoti e-dienyną, gimnazija rengia teisės aktą dėl e-dienyno 

likvidavimo, kuriame nustatomos e-dienyno valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos likvidavimo 
laikotarpiu, duomenų perdavimo kitoms informacinėms sistemoms arba įstaigoms tvarka, duomenų 
sunaikinimo priemonės ir terminai, duomenų teikėjų ir duomenų gavėjų informavimo tvarka ir kitos 
likvidavimo sąlygos.  
 
 

____________________________________________ 
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                                                                                                    Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 
                 priedas Nr.1 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                                                    (Vardas, pavardė, pareigos) 
 
Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 
direktoriui 
 

AKTAS DĖL LEIDIMO KEISTI DUOMENIS ELEKTRONINIAME DIENYNE 
____________________ 

(data) 
 

Dalyko mokytojo ar kito gimnazijos darbuotojo, taisiusio duomenis vardas, pavardė: 
 

Sritys, kuriose bus keičiami duomenys Informacija 
Klasė, grupė  
Data  
Dalykas  
Mokinys (-iai)  

 
Klaidos pobūdis arba kreitimų priežastis 

Pasiekimų įvertinimai skaičiumi ir žodžiu Klaidingas: 
Teisingas: 

Praleistų ir pateisintų pamokų skaičius Klaidingas: 
Teisingas 

Mokinio mokymosi programa, kursas, lygis Klaidingas: 
Teisingas: 

Priežastis, dėl kurios atliekamas duomenų 
taisymas 

 
 
 
 
 

 
                                                
                                 _______________               _________________________________________ 
                                                  (parašas)                                                         (vardas, pavardė) 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
SUDERINTA 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                           E-dienyno administratorius 
____________________________                                           __________________________ 
                 (parašas)                                                                                                             (parašas) 
________________________________                                   ______________________________ 
             (vardas, pavardė)                                                                                                 (vardas, pavardė) 
________________________________                                   _____________________________ 
                (data)                                                                                                                   (data) 
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                                                                                                    Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 
                 priedas Nr.2 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                    (Vardas, pavardė, pareigos) 
 
Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 
direktoriui 
 

AKTAS DĖL KLAIDOS TAISYMO ELEKTRONINIAME DIENYNE 
____________________ 

(data) 
 

Dalyko mokytojo ar kito gimnazijos darbuotojo, taisiusio duomenis vardas, pavardė: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Sritys, kuriose bus keičiami duomenys Informacija 
Klasė, grupė  
Data  
Dalykas  
Mokinys (-iai)  

 
Klaidos pobūdis arba kreitimų priežastis 

Mokinio mokymosi programa Klaidingas: 
Teisingas: 

Mokinio mokymosi  kursas, lygis Klaidingas: 
Teisingas 

Kita  Klaidingas: 
Teisingas: 

Priežastis, dėl kurios atliekamas taisymas  
 
 
 
 

 
                                                
                                 _______________               _________________________________________ 
                                                  (parašas)                                                         (vardas, pavardė) 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
SUDERINTA 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                           
____________________________                                            
                 (parašas)                                                                                                              
________________________________                                    
             (vardas, pavardė)                                                                                                  
________________________________                                    
                (data)                                                                                                                   


