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gimnazijos direktoriaus 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ ,,ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu sudaro pagrindinio ugdymo dienyną, vidurinio ugdymo dienyną, vidurinio ugdymo mokytojo 

dienyną, savarankiško mokymosi dienyną ir kitus dienynus, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministras. Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai parengti 

vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės mėn. 17 d. įsakymu Nr. V-375 

(2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ISAK-1463 redakcija), Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma 

informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45, 

Pavyzdinėmis asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybės duomenų 

apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. IT-45 ir skirti Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijos vidaus naudojimui. 

2. Gimnazijos elektroninis dienynas tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines 

komunikavimo technologijas. 

3. Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo 

nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka ŠMM apraše ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Gimnazijos elektroninis dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas 

tvarkant identiškus skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis, kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą 

tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Elektroninis dienynas gimnazijos sprendimu 

gali būti naudojamas ir kitoms mokinių ugdymo reikmėms: mokymosi, vertinimo aplanko sudarymui ir 

kt. 

5. Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija, priėmusi sprendimą dienyną 

sudaryti elektroninio dienyno duomenų pagrindu, nevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame 

dienyne. 



 

II. SKYRIUS 

DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, 

SPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ, 

DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS 

 

6. Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijos elektroninis dienynas 

administruojamas, tvarkomas ir sudaromas elektroninio dienyno duomenų pagrindu pagal UAB „Tavo 

mokykla” (TAMO), elektroninis adresas http://www.tamo.lt, el. paštas info@tamo.lt. 

7. Visi gimnazijos darbuotojai, elektroninį dienyną aptarnaujantys fiziniai bei juridiniai 

asmenys, dirbantys su elektroniniu dienynu vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, įsipareigoja laikytis konfidencialumo, neperduoti duomenų tretiems fiziniams ar 

juridiniams asmenims, taip pat nenaudoti gimnazijos duomenų jokiais tikslais, be gimnazijos 

direktoriaus raštiško sutikimo. 

8. Gimnazijos direktorius įsakymu paskiria atsakingus asmenis už elektroninio dienyno 

administravimą ir duomenų tvarkymo priežiūrą: 

8.1. Gimnazijos elektroninio dienyno administratorius: 

8.1.1. sukuria naujas klases ir įrašo mokinius, klasės auklėtojus, mokytojus, kitus 

specialistus. Išbraukia išvykusius mokinius, mokytojus ir kitus specialistus. 

8.1.2. suveda būtinus klasifikatorius: priskiria klasėms trimestrus arba pusmečius ir 

nurodo jų datas, įveda ir priskiria klasėms pamokų laiką, įveda atostogų datas, jei reikia, papildo dalykų 

sąrašą, įveda neformaliojo švietimo dalykus ir priskiria mokytojus, sukuria mokytojų pavadavimus 

(pavaduojantys mokytojai elektroniniame dienyne turi būti nurodyti tą pačią dieną, patvirtinus 

pavadavimo faktą.) ir kt.; 

8.1.3. patikrina ir pildo elektroniniame dienyne informaciją apie gimnaziją, mokytojus, 

klasių auklėtojus, klasių ir mokytojų ryšį, prireikus, padaro keitimus; 

8.1.4. suteikia prisijungimo vardus mokytojams, klasių auklėtojams, kitiems 

specialistams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams); 

8.1.5. ,,užrakina ir atrakina“ mobilių grupių, klasių mokinių pusmečių/trimestrų ir metinių 

pažymių pildymo funkcijas. Pusmečių/trimestrų vedimo funkcijos ,,atrakinamos“ prieš dvi savaites iki 

pusmečio/trimestro pradžios, užrakinamos per 1 dieną po oficialios pusmečių/trimestrų išvedimo datos; 

8.1.6. atnaujina mokinių duomenis; 

8.1.7. suveda direktoriaus įsakymus mokiniams, nutraukiantiems mokymosi sutartis ir 

išbraukia juos iš mokinių sąrašų; 

8.1.8. teikia dienyno vartotojams konsultacijas, jei negali padaryti pats, kreipiasi į dienyno 

TAMO administraciją. 

8.2. Gimnazijos direktorės pavaduotojos ugdymui: 



8.2.1. vykdo dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal vadovų 

pareigų pasiskirstymą; 

8.2.2. skiria pavaduojančius mokytojus pagal galimybes tiksliai nurodant pavadavimo 

terminą. 

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

darbo dienos iš elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 

suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamos duomenų teisingumą, tikrumą, ir turi dėti į 

bylą, tvarkomą pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka; 

8.2.4. mokinių ugdomąją veiklą vykdantiems dalykų mokytojams parašu patvirtinus 

pateiktų duomenų saugumą, deda į atitinkamus segtuvus gimnazijos numatyta tvarka; 

8.2.5. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam dalyko mokytojui nutraukus darbo sutartį, 

patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda vykdyti kitam mokytojui; 

8.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų 

teisingumą, tikrumą ir autentiškumą. 

8.3. Gimnazijos klasės auklėtojai: 

8.3.1. patikrina mokinių sąrašus pagal sukurtas klases; 

8.3.2. patikrina mokinių, tėvų duomenis, pateikia slaptažodžius; 

8.3.3. kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu suveda mokinių sveikatos 

duomenis; 

8.3.4. sąraše neradus mokinio tėvų, informuoja tėvus ir administratorių. 

8.3.5. pildo informaciją apie savo vadovaujamos klasės mokinius ir jų tėvus; 

8.3.6. registruoja nelankymo pateisinimo dokumentus. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pranešimas el. dienyno pagalba, prisijungus su slaptažodžiu, apie vaiko ligą ar kitą svarbią priežastį, 

laikomas pateisinimo dokumentu; 

8.3.7. pildo savo vadovaujamos klasės mokinių pagyrimus, pastabas; 

8.3.8. tikrina ar suvesti dalykų pažymiai; 

8.3.9. informuoja mokyklos administratorių apie mokinį išvykusį gydytis į 

gydymo/sanatorijos įstaigą laikotarpį; suveda pažymius, gautus gydymo įstaigoje; 

8.3.10. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, 

pateikia mokiniams pasirašyti ir saugo Mokinių instruktažų suvestinių bylose. Pasibaigus mokslo 

metams bylas perduoda direktoriaus pavaduotojoms ugdymui pagal kuruojamas sritis saugoti teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

8.3.11. vidaus žinutėmis bendrauja su klasės mokinių tėvais, mokiniais, mokytojais, kitais 

specialistais, administracija; 



8.3.12. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės pasinaudoti 

internetu, kartą per mėnesį atspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas ir pasirašytinai 

supažindina mokinio tėvus. 

8.4. Gimnazijos mokytojai: 

8.4.1. sukuria savo mokomojo dalyko grupes; 

8.4.2. užpildo savo pamokų tvarkaraštį; 

8.4.3. nesant klasių sąraše klasės, kurią reikia įtraukti į grupę, mokytojas informuoja apie 

tai tos klasės auklėtoją, o klasės auklėtojas dienyno administratorių; 

8.4.4. pastebėjus, kad klasėje trūksta mokinių, apie tai informuoja klasės auklėtoją, o 

klasės auklėtojas dienyno administratorių; 

8.4.5. pildo savo dalyko kiekvienos grupės/klasės darbus, namų darbus, pažymius; 

8.4.6. pažymi neatvykusius mokinius, fiksuoja pavėlavimus. Jei pamokos nevyko dėl 

šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, elektroniniame dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamoka 

nevyko dėl....“. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių; 

8.4.7. kontrolinių, savarankiškų ar kitų ilgalaikių darbų įvertinimus surašo per savaitę. 

Atsižvelgiant į dalyko vertinimo sistemą, mokinys gali taisytis pažymį. 

8.4.8. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia 

mokiniams pasirašyti ir saugo Mokinių instruktažų suvestinių bylose. Pasibaigus mokslo metams bylas 

perduoda direktoriaus pavaduotojoms ugdymui pagal kuruojamas sritis saugoti teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

8.4.9. tvirtina mokinių pusmečių/trimestrų ir metinius pažymius; 

8.4.10. vidaus žinutėmis bendrauja su mokinių tėvais, klasių auklėtojai, administracija, 

kitais specialistais; 

8.4.11. Kūno kultūros mokytojai – suveda duomenis apie mokinių fizinio parengtumo 

rodiklius. 

8.5. Socialinė pedagogė: 

8.5.1. stebi linkusių praleisti ir nepateisinti pamokų mokinių lankomumą, gautas pastabas; 

8.5.2. stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, gautas pastabas; 

8.5.3. vidaus žinutėmis bendrauja su mokinių tėvais, klasių auklėtojai, administracija. 

8.6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – per rugsėjo mėnesį suveda mokinių 

sveikatos duomenis. 

9. Kiti dienyno skyriai yra saugomi UAB „Tavo mokykla“ archyve, archyvas yra sudėtas į 

gimnazijos serverį. 

10. Prieš naujų mokslo metų pradžią elektroninio dienyno sistema visus mokinius perkelia 

viena klase aukščiau. Dienyno administratorius išvykusius mokinius išbraukia, o buvusias IV klases 

ištrina. 



11. Elektroniniame dienyne fiksavus trimestro arba pusmečio, metinį ar kito ugdymo 

laikotarpio vertinimo rezultatą, jis patvirtinamas ,,užrakinant“ įrašytus atitinkamo laikotarpio 

įvertinimus per gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose nustatytą laiką, bet ne ilgiau kaip 

per 10 darbo dienų nuo jo pabaigos. Jei ,,užrakinus“ elektroninį dienyną nustatoma klaida, ,,atrakinimo“ 

faktas fiksuojamas surašant laisvos formos aktą. Klasių auklėtojams ar mokytojams prireikus keisti 

informaciją užrakintose sistemos srityse, būtina kreiptis į gimnazijos direktoriaus pavaduotojas pagal 

kuruojamas sritis ir į elektroninio dienyno administratorių, kurie atlieka pakeitimus. Tik pateikus 

raštišką prašymą gimnazijos direktoriui. 

12. Elektroniniame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą 

padaręs asmuo kartu su atsakingu asmeniu jį ištaiso. Gimnazija užtikrina, kad naikinami/ pakeisti 

duomenys, juos keitusio asmens vardas, pavardė, keitimo data būtų užrašyti. 

13. Mokiniui pereinant į kitą mokyklą, elektroninio dienyno administratorius 

elektroniniame dienyne pažymi, kad mokinys keičia mokyklą ir išbraukia jį iš mokinių sąrašų. 

14. Vadovaujantis gimnazijos ugdymo planu ir Tėvų, globėjų ir mokinių informavimo 

tvarka, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinio mokymosi pasiekimus informuojami prisijungus prie 

elektroninio dienyno. 

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai), negalintys naudotis elektroniniu dienynu informaciją apie 

mokinių mokymosi pasiekimus, pagal prašymą gauna popierines ataskaitas, pasirašytas klasės auklėtojo 

vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

informuoti klasės auklėtoją, klasę kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie laiku negautą 

informaciją apie mokinių mokymosi pasiekimus. 

16. Pažymiai ir kita informacija į elektroninį dienyną suvedami kiekvieną darbo dieną iki 

17 val. arba vėliau, jei tam yra objektyvios priežastys. 

17. Iki einamųjų metų rugsėjo mėn. 15 d.: 

17.1. Gimnazijos vadovai patikrina informaciją apie gimnaziją, mokytojus, klasių ir 

mokytojų ryšį, prireikus, praneša dienyno administratoriui. 

 

III. SKYRIUS 

DIENYNO SAUGOJIMAS 

 

19. Tvarkos aprašo 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 (Žin., 2005, Nr. 105-3907) ,,Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų 

rodyklės patvirtinimo‘‘ nustatytą laiką. 

 



IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Gimnazijos elektroninio dienyno nuostatai papildomi ir keičiami gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. Pakeitimai gali būti inicijuoti bet kurių gimnazijos bendruomenės atstovų 

prašymais, pakeitimo procedūras vykdo gimnazijos direktorius. 

21. Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi 

gimnazijos bendruomenės nariai. 

22. Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo apraše nepaminėti ir nenumatyti atvejai 

nagrinėjami vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės mėn. 17 d. įsakymu Nr. 

V-375 (2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008, 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ISAK-1463 

redakcija). 

 

PRITARTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos tarybos 

2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu 

protokolo Nr. GT-6 

 
PRITARTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos mokytojų tarybos 

2017 m. lapkričio 25 d. nutarimu 

protokolo Nr. MT-8 

 

SUDERINTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos profsąjungos 

2017 m. lapkričio 27 d. nutarimu 

protokolo Nr. MP-4 


