
PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktorės 2020 m. rugsėjo 28 d.  

įsakymu Nr. (1.3 E)V-118 

 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS  

DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos „Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu aprašas“ (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro  2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-170 patvirtintu „Dienynų sudarymo 

elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu“. 

2. Aprašas  nustato pradinio ugdymo dienyno, pagrindinio ugdymo pirmos pakopos dienyno, 

savarankiško mokymosi dienyno, dienyno darbui su grupe, individualaus darbo dienyno ir kitų 

dienynų, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, sudaromų 

elektroninio dienyno duomenų pagrindu administravimo, tvarkymo, priežiūros, dienyno elektroninio 

dienyno pagrindu sudarymo, asmenų, tvarkančių (elektroninio dienyno pagrindu sudarančių dienyną, jį 

spausdinančių ir perkeliančių į skaitmenines laikmenas, administruojančių, prižiūrinčių ir kt.) dienyną, 

funkcijas ir atsakomybę.  

3. Dienynas elektroninio dienyno „EDUKA dienynas“ 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. 

4. Pradėjus naudoti dienyną, sudarytą elektroninio dienyno duomenų pagrindu, nevykdoma 

mokinių ugdymo apskaita spausdintame dienyne. 

 

II. ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS,  

TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA 

  

5. Progimnazijos direktorius įsakymu skiria pavaduotoją ugdymui elektroninio dienyno 

administratoriumi (toliau – Administratorius), kuris tampa atsakingas už progimnazijos elektroninio 

dienyno priežiūrą. 

6. Progimnazijos elektroninio dienyno administratorius atlieka šias funkcijas: 

6.1. iki rugsėjo 5 d. teisingai suveda visą informaciją, reikalingą elektroninio dienyno 

funkcionalumui (pamokų, mokinių atostogų laiką, pusmečių trukmę, pažymių tipus, papildomus 

mokomuosius dalykus, mokytojų, klasių vadovų, mokinių, tėvų sąrašus, klasių formavimą), ir (ar) 

esant poreikiui ją koreguoja; 

6.2. suteikia darbuotojams prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenis, o mokiniams ir 

tėvams prisijungimo duomenis generuoja tuo atveju, jei to atlikti negali klasės vadovas;  
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6.3. deaktyvuoja progimnazijos elektroninio dienyno vartotojus, nutraukus sutartį su 

progimnazija, t. y. panaikina jų prisijungimo prie dienyno galimybę; 

6.4. suderinęs su progimnazijos administracija, įveda dienyno duomenų automatinio 

užsirakinimo laikotarpius, o gavęs direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymą dėl 

dienyno įrašų keitimo, tą pačią dieną atrakina reikiamus duomenis ir apie tai informuoja mokytoją; 

6.5. teikia elektroninio dienyno vartotojams konsultacijas, aiškinasi jų poreikius, 

bendradarbiauja su elektroninio dienyno „Eduka dienynas“ darbuotojais, siekdamas tobulinti 

elektroninio dienyno sistemą; 

6.6. pasibaigus mokslo metams, bet ne vėliau nei rugpjūčio 31 d., visą dienyną perkelia į 

skaitmeninę laikmeną, teisingus, tikrus, autentiškus duomenis perduoda raštinės darbuotojams. 

7. Klasių vadovo funkcijos elektroniniame dienyne: 

7.1. iki rugsėjo 10 d. patikrina savo klasės mokinių visų dalykų sąrašus; 

7.2. per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo pateisina auklėtinių praleistas pamokas arba 

patvirtina tėvų elektroniniame dienyne pažymėtą pateisinimą, o per pirmą mėnesio savaitę teikia 

informaciją socialiniam pedagogui ir bendradarbiauja dėl tolimesnių prevencijos ir intervencijos 

priemonių parinkimo lankomumo klausimams spręsti; 

7.3. kas savaitę pildo klasės vadovo veiklos ataskaitą (darbas su klase ne klasės valandėlių 

metu, pvz.: individualūs ar grupiniai pokalbiai su mokiniais, jų tėvais, išvykos, edukacijos ir kt.) 

kalendoriuje, informaciją apie pravestus instruktažus; 

7.4. iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos suveda to mėnesio duomenis apie auklėtinio 

socialinę pilietinę veiklą liudijančias valandas, remiantis išorinių institucijų pateiktomis pažymomis, 

arba progimnazijos personalo, neturinčio prieigos prie dienyno, informacija; 

7.5. paskutinę mėnesio dieną tėvams, kurie neturi galimybės prisijungti prie elektroninio 

dienyno ir kreipėsi į klasės vadovą, išspausdina Mokinio pažangumo ir lankomumo suvestines, 

pasibaigus pusmečiui per savaitę išspausdina Mokinio pusmečio pažangumo ir lankomumo suvestines; 

7.6. ne vėliau nei prieš savaitę skelbia informaciją apie tėvų susirinkimus; 

7.7. pasibaigus pusmečiui dienyne patvirtina klasės lankomumo ataskaitą, patikrina Mokinių 

pažangumo ir lankomumo suvestinę, per 3 darbo dienas po pusmečio pabaigos el. laišku informuoja  

direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie duomenų teisingumą  ir tikrumą; 

7.8. pasibaigus ugdymo procesui dienyne patvirtina klasės lankomumo ataskaitą, išspausdina 

Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinę, pasirašo ir tokiu būdu patvirtina duomenų teisingumą  ir 

tikrumą, per 3 darbo dienas po pusmečio pabaigos pristato šias ataskaitas direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, kuris pasirašo, patvirtindamas duomenų teisingumą, tikrumą, įrašo datą ir perduoda raštinės 

vadovui įdėti 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. Kartu į bylą dedami ir sudaryti aktai apie duomenų keitimą, 

jei tokie buvo.  

Kai mokiniui skirti papildomi darbai, jam privalu patikrinti mokymosi pasiekimus, tos klasės 

„Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ atspausdinama ir pasirašoma per 10 kalendorinių 

dienų nuo reikalavimų (dėl kėlimo į aukštesnę klasę) įvykdymo, bet ne vėliau ne vėliau nei iki 

rugpjūčio 31 d. 

7.9. per 1 darbo dieną paruošia elektroninio dienyno ataskaitą apie mokinio pasiekimus ir 

lankomumą iš mokyklos išeinantiems mokiniams;  
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7.10. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasei dėstančiais mokytojais, 

progimnazijos administracija, perduoda informaciją, kuria prašo pasidalyti progimnazijos 

administracija, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, kiti kolegos; 

7.11. pastebėjęs klaidą savo dienyno įrašuose, kai jie užsirakino, kreipiasi į direktoriaus 

pavaduotoją, paaiškina situaciją, gavęs informaciją iš Administratoriaus, kad norimi koreguoti 

duomenys yra atrakinti, iki 24.00 val. padaro reikiamas korekcijas, paaiškinimą raštu (Priedas Nr. 1) 

pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

8. Mokytojų funkcijos elektroniniame dienyne: 

8.1. iki rugsėjo 7 d. sudaro savo dalyko grupes (dalyko pavadinimas ir klasė, pvz., 8d 

matematika), pažymi jose esančius mokinius, suveda savo dalyko tvarkaraštį; 

8.2. sistemingai lietuvių kalba pildo dienyną (kiekvieną dieną iki 21.00 val.), įrašo temą, 

klasės darbą (pamokos veikla) ir namų darbą, žymi mokinių lankomumą, rašo vertinimus, juos 

komentuoja (neigiamų pažymių komentavimas yra privalomas), rašo mokiniams pagyrimus, 

komentarus ir pastabas skiltyje „Pagyrimai ir pastabos“, pildo informaciją apie pravestus instruktažus; 

8.3. esant kitokio pobūdžio ugdomajai veiklai, temoje ir klasės darbuose įrašo tos veiklos 

pavadinimą, pvz., Netradicinio ugdymo diena; 

8.4. jei ugdymo procesas yra stabdomas direktoriaus įsakymu, prie temos ir klasės darbo 

nurodoma „Ugdymo proceso stabdymas, remiantis (data) direktoriaus įsakymu Nr.“; 

8.5. tą pačią dieną, kai buvo skirta vaduoti pamoka, ją užpildo. Jeigu pamoka yra atkeliama iš 

kitos dienos, tai prie temos skliausteliuose įrašo „Pamoka atkelta iš (data)“, pildo lankomumą pagal 

esamos dienos situaciją; 

8.6. ne vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne pažymi numatomus kontrolinius 

darbus; 

8.7. ne vėliau kaip per savaitę mokiniui gavus socialinių pilietinių valandų jas pažymi 

socialinės pilietinės veiklos skiltyje; 

8.8. per 3 darbo dienas mokiniui grįžus iš gydymo įstaigos, kurioje buvo teikiamas mokymas, 

arba naujai atvykusiam mokiniui, kai pusmetis prasidėjo ir mokinys jau turi vertinimų, suveda gautus 

pažymius; 

8.9. pasibaigus pusmečiui išveda pusmečio vertinimus, po šio veiksmo nebekoreguoja 

mokinių lankomumo ir vertinimo duomenų; 

8.10. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasių vadovais, progimnazijos 

administracija; 

8.11. pastebėjęs klaidą savo dienyno įrašuose, kai jie užsirakino, kreipiasi į direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui, gavęs informaciją iš Administratoriaus, kad norimi koreguoti duomenys yra 

atrakinti, iki 24.00 val. padaro reikiamas korekcijas, raštu pateikia paaiškinimą direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui (Priedas Nr. 1). 

9. Socialinio pedagogo funkcijos elektroniniame dienyne: 

9.1. nuolat stebi mokinių lankomumą, pasiekimus, gautas pastabas, remiantis šiais duomenimis 

formuoja savo darbo prevencines ir intervencines priemones; 

9.2. pirmą mėnesio savaitę formuoja mokinių lankomumo ataskaitą ir pagal ją, 

bendradarbiaudamas su kitais progimnazijos darbuotojais ir mokinių tėvais, imasi veiksmų 

lankomumo situacijai gerinti, skiria klasėms taškus, reikiamus  Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimo sistemai įgyvendinti (2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 

(1.3)V-151);  
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9.3. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, klasių vadovais, 

progimnazijos administracija; 

10. Raštinės vadovo ir (arba) sekretoriaus funkcijos elektroniniame dienyne: 

10.1. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja progimnazijos elektroninio 

dienyno Administratorių; 

10.2. saugo, archyvuoja elektroninio dienyno suvestines, ataskaitas skaitmeninėje laikmenoje, 

Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestines saugo byloje, tvarkomoje 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. 

11. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: 

11.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal tų 

metų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos administracijos veiklos pasiskirstymą; 

11.2. pagal kuruojamus klasių koncentrus iki rugsėjo pabaigos tikrina mokinių priskyrimą į 

mokomuosius dalykus; 

11.3. per 3 dienas nuo klasių vadovų patvirtinimo, kad Mokinių pažangumo ir lankomumo 

suvestinės yra teisingos, jas darkart patikrina, perduoda jas raštinės darbuotojams; 

11.4. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo 

metus, patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą, bendradarbiauja su Administratoriumi, kad 

duomenys būtų perduoti naujam mokytojui; 

11.5. pastebėjęs klaidingus duomenis kreipiasi į klaidą padariusius asmenis, gauna paaiškinimą 

raštu, jeigu duomenys yra rakinami (Priedas Nr. 1), tarpininkauja tarp mokytojo ir Administratoriaus 

dėl duomenų ištaisymo. Mokytojo paaiškinimai dėl pusmečio ar metinių rezultatų saugomi kartu su 

Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinėmis; 

11.6. priskiria mokytojams pavaduojamas pamokas. 

 

III. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, KURIE NAUDOJASI ELEKTRONINIU DIENYNU, 

ATSAKOMYBĖ 

 

12. Progimnazijos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos 

saugumą, tikrumą ir patikimumą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo 

išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.  

13. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui tikrina elektroninio dienyno pildymą, 

kontroliuoja, ar nepažeidžiama tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių informavimo tvarka, progimnazijos 

ugdymo planas.  

14. Progimnazijos raštinės vadovas yra atsakingas už elektroninio dienyno dokumentų, 

ataskaitų archyvavimą.  

15. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalyko mokytojas, klasės vadovas ir kiti) 

atsako už duomenų teisingumą dienynuose. 

16. Asmenys, administruojantys, prižiūrintys, tvarkantys mokinių ugdomosios veiklos apskaitą 

elektroniniame dienyne, minėto dienyno duomenų pagrindu sudarantys dienyną, duomenis tvarko 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.  

17. Visi progimnazijos darbuotojai, dirbantys su elektroniniu dienynu, privalo jį pildyti 

vadovaudamiesi šiuo aprašu ir tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus (Priedas Nr. 2). 
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IV. ELEKTRONINIO DIENYNO SAUGOJIMAS 

 

18. Skaitmeninėse laikmenose dienynas saugomas nustatytą laiką, kuris apibrėžiamas 2005 m. 

rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintu įsakymu Nr. ISAK-

1776/V-83 (aktuali redakcija 2019 m. gruodžio 4 d. V-1423/VE66) „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Šis Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje 

www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt.  

20. Aprašas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu. Pakeitimai gali būti inicijuoti 

progimnazijos bendruomenės atstovų prašymu, pakeitimo procedūras vykdo progimnazijos direktorius. 

_______________________ 

 

  

http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt/
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Dienynų sudarymo elektroninio dienyno 

duomenų pagrindu tvarkos aprašo 

Priedas Nr. 1 

 

 

__________________________________________ 

(pareigos) 

 

__________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

Direktoriui 

 

PAAIŠKINIMAS 

DĖL MOKINIO VERTINIMO TAISYMO ELEKTRONINIAME DIENYNE 

 

m.  mėn.   d. 

 

 

Informuoju, kad elektroniniame dienyne padariau šiuos pakeitimus: 

 

Klasė, grupė  

Mokinio, kurio vertinimas taisomas, vardas ir 

pavardė 

 

Dalykas  

Taisymo data  

Buvęs vertinimas (klaidingas)  

Naujas vertinimas (teisingas)  

Lankomumas (klaidingas)  

Lankomumas (teisingas)  

 

Priežastis, dėl ko reikėjo daryti dienyno duomenų taisymą:______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________          _____________      __________________________________ 
        (pareigų pavadinimas)                                                (parašas)        (vardas, pavardė)  

 

_____________________          _____________      __________________________________ 
        (pareigų pavadinimas)                                                (parašas)        (vardas, pavardė)  
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Dienynų sudarymo elektroninio dienyno 

duomenų pagrindu tvarkos aprašo 

Priedas Nr. 2 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 m.  mėn.   d. 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS  

__________________________________________ 
(pareigos) 

__________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

1. Suprantu, kad: 

1.1. negalima darbe tvarkomų duomenų atskleisti ar perduoti neįgaliotiems 

asmenims ar institucijoms; 

1.2. draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitą informaciją, kad būtų 

sudarytos sąlygos susipažinti su duomenimis; 

1.3. netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

2.  Įsipareigoju: 

2.1. saugoti duomenų paslaptį; 

2.2. duomenis tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

taip pat pareigybės aprašymu; 

2.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma 

informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek 

už jos ribų; 

2.4. pranešti vadovui apie bet kokį įtartiną atvejį, kuris gali kelti grėsmę duomenų saugumui. 

3. Žinau, kad: 

3.1. už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisines 

apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus; 

3.2. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar 

duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar 

neturtinę žalą (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus); 

3.3. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba kitas asmuo, atlyginantis asmeniui padarytą 

žalą, patirtą nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš duomenis tvarkančio darbuotojo, dėl 

kurio kaltės atsirado ši žala; 

3.4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką pagal Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymą. 

4.  Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu. 

_____________________          _____________      __________________________________ 
        (pareigų pavadinimas)                                                (parašas)        (vardas, pavardė)  


