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PALANGOS PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO 
NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Palangos pradinės mokyklos (toliau tekste - Mokykla) elektroninio dienyno 
tvarkymo nuostatai (toliau tekste - Nuostatai) reglamentuoja pradinio ugdymo mokytojo dienynų 
sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, administravimo, tvarkymo, pildymo, priežiūros, 
jų 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 
2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 nauja redakcija), skirti Mokyklos vidaus naudojimui. 

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 
kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Elektroninis dienynas (toliau tekste - E. dienynas) sudaromas, tvarkant identiškus 
skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

5. Palangos pradinė mokykla nevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame 
dienyne. 

II. E. DIENYNO ADMINISTRAVIMAS, PRIEŽIŪRA 

6. E. dienyną administruoja Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas administratorius 
- Mokyklos duomenų bazės specialistas arba kitas, Mokykloje dirbantis asmuo, turintis IKT 
taikymo kompetenciją (technologinis raštingumas atitinka Europos kompiuterinio raštingumo 
programos (ECDL) pradmenų lygį). 

7. Administratoriaus funkcijos: 
7.1. užtikrinti, kad E. dienynas veiktų nepertraukiamai ir saugiai; 
7.2. teisingai suvesti ir, pagal poreikį, koreguoti duomenis, atostogų laiką, trimestrų 

intervalus, vertinimą, mokomuosius dalykus, Mokyklos vadovą, jo pavaduotojus, mokytojus, 
mokinius, jų tėvus (globėjus) ir kitą E. dienyno funkcionalumui reikalingą informaciją; 

7.3. suteikti prisijungimo vardus, nustatant skirtingas vartotojų teises, ir perduoti juos 
E. dienyno duomenų tvarkytojams ir naudotojams, pametus ar užmiršus suteikti naujus prisijungimo 
duomenis; 

7.4. koreguoti E. dienyno duomenis atvykus ir išvykus mokiniams; 
7.5. sukurti naujai atsiradusias klases ir įrašyti klasių vadovus; 
7.6. sukurti ir įrašyti trūkstamus mokomuosius dalykus; 
7.7. konsultuoti vartotojus E. dienyno formavimo ir duomenų naudojimo klausimais, 

jei to negali padaryti pats, kreiptis į E. dienyno TaMo administratorių; 
7.8. nagrinėti E. dienyno vartotojų pasiūlymus dėl sistemos darbo gerinimo ir pagal 

galimybes juos įgyvendinti; 
7.9. esant poreikiui atrakinti mėnesio užbaigimą; 
7.10. vykdyti kitas su E. dienyno administravimu susijusias funkcijas. 
8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: 



8.1. iki rugsėjo 15 d. sudaryti nuolatinius pamokų tvarkaraščius ir teikti mokyklos 
direktoriui tvirtinti; 

8.2. vykdyti E. dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų atskaitų parengimą, 
vadovaujantis mokslo metams patvirtintu mokyklos vadovų darbų pasiskirstymu; 

8.3. pildyti tvarkaraščių pakeitimus; 
8.4. patikrinti asmens, nutraukusio darbo sutartį, tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir 

perduoti ją tvarkyti kitam asmeniui; 
8.5. patikrinti klasių vadovų sudarytas ir pateiktas mokslo metų pabaigoje E. dienyno 

pagrindu atspausdintas mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas bei iki einamųjų 
metų rugpjūčio 31 d., išspausdintuose lapuose pasirašyti, patvirtinti juose esančių duomenų 
teisingumą ir perduoti lapus archyvuoti teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.6. perkelti į skaitmeninę laikmeną, padedant administratoriui, kitus E. dienyno 
skyrius iki einamųjų metų rugpjūčio 31d.; 

8.7. bendradarbiauti su E. dienyno sistemos administratoriumi E. dienyno tobulinimo 
klausimais. 

9. Mokyklos direktoriaus funkcijos: 
9.1. skirti klasių vadovus ir įsakymų kopiją teikti E. dienyno administratoriui; 
9.2. tvirtinti (direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikimu) klasių sąrašus ir įsakymo 

kopiją teikti E. dienyno administratoriui; 
9.3. tvirtinti (direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikimu) tvarkaraščius ir įsakymo 

kopiją teikti E. dienyno administratoriui; 
9.4. sudaryti sąlygas Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

specialistams naudotis E. dienyno teikiama informacija, nepažeidžiant asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo nuostatų. 

III. E.DIENYNO DUOMENŲ TVARKYMAS 

10. E. dienyną tvarko Mokyklos dalykų mokytojai, klasių vadovai. 
11. Klasių vadovų funkcijos: 
11.1. prasidėjus mokslo metams patikrinti savo klasės mokinių visų dalykų sąrašus; 
11.2. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoti E. dienyno 

administratorių; 
11.3. patikrinti savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoti dalyko 

mokytoją ir pavaduotoją ugdymui; 
11.4. pildyti E. dienyno funkciją „Klasės veiklos"; 
11.5. tikrinti ir tikslinti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenis ne rečiau kaip 

1 kartą per pusmetį; 
11.6. gavus apie mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą ir/arba gavus 

informaciją apie mokinių atleidimą nuo kūno kultūros pamokų tą pačią dieną suvesti duomenis į E. 
dienyną; 

11.7. mokinių tėvams (globėjams), neturintiems galimybės naudotis prieiga prie E. 
dienyno, pasibaigus mėnesiui ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, išspausdinti ir pasirašius 
pateikti mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, o pasibaigus ugdymo proceso 
trimestrui/pusmečiui/mokslo metams - išspausdintas mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatus 
(ataskaitas); 

11.8. pasibaigus ugdymo proceso trimestrui/pusmečiui, sudaryti mokinių lankomumo 
suvestines, išspausdinti ir jas pasirašius pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

11.9. pasibaigus ugdymo proceso trimestrui/pusmečiui, patikrinti, ar mokytojai išvedė 
mokinių trimestrų/pusmečių/metinius pažangumo rezultatus ir išspausdintą suvestinę (ataskaitą) 
pasirašius pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui; 



11.10. pasibaigus mokslo metams per 7 darbo dienas sudaryti ir išspausdinti skyriaus 
„Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė" ir pasirašius ataskaitą pateikti direktoriaus 
pavaduotojui ugdymui; 

11.11. formuoti ir pateikti kitas savo klasės ataskaitas pagal Mokyklos administracijos 
pageidavimus; 

11.12. įvesti informaciją apie svarbius savo klasės mokinių dokumentus (Direktoriaus 
įsakymus dėl kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti kursą, papildomų darbų skyrimo, dėl 
mokymosi sanatorijoje ir kt.); 

11.13. bendrauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais), dalykų mokytojais, Mokyklos 
administracija E. dienyno vidaus žinutėmis. Privaloma tvarka informuoti tėvus (globėjus) apie 
mokinių vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus; 

11.14. skelbti informaciją apie buvusius ir būsimus tėvų susirinkimus; 
11.15. paruošti D. dienyno ataskaitas iš Mokyklos išeinantiems mokiniams; 
11.16. įvesti saugaus elgesio ar kito instruktažo turinį, išspausdinti instruktažo lapą, 

kuriame pasirašo mokytojas ir mokiniai; pasirašytą lapą įsegti į klasių bylas. 
12. Dalykų mokytojų funkcijos: 
12.1. suvesti, sudaryti klasių, grupių sąrašus mokslo metų pradžioje; 
12.2. suvesti savo asmeninį tvarkaraštį; 
12.3. kasdien pažymėti neatvykusius mokinius, suvesti duomenis apie pamokų veiklos 

turinį, mokinių vertinimus, pastabas, skirtus namų darbus tą pačią darbo dieną; 
12.4. pažymėti E. dienyne numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus ne vėliau 

kaip prieš savaitę; 
12.5. pasibaigus mėnesiui per penkias darbo dienas baigti pildyti E. dienyną ir 

pažymėti, kad visi mėnesio duomenys yra suvesti; 
12.6. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse kreiptis į Mokyklos E. 

dienyno administratorių; 
12.7. išvesti trimestro/pusmečio įvertinimus paskutinę trimestro/pusmečio dieną; 
12.8. jeigu mokiniai turi papildomus vasaros darbus, atspausdinti, patikrinti ir 

pasirašyti dalyko mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines iki kito mokytojų tarybos 
posėdžio perduoti klasės auklėtojams; 

12.9. bendrauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais), klasių vadovais, Mokyklos 
administracija E. dienyno vidaus žinutėmis; 

12.10. kiekvieną kartą, atlikus „Saugaus elgesio ir kitus instruktažus", išspausdinti 
šiuos lapus ir juos pasirašius (mokiniams ir mokytojui) pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui 
įsegti ir saugoti atskirame segtuve, esančiame jo kabinete. 

13. Socialinio pedagogo funkcijos: 
13.1. stebėti mokinių lankomumą, analizuoti gautas pastabas; 
13.2. nuolat stebėti į rizikos grupę įrauktų mokinių lankomumą; 
13.3. bendrauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais), klasių vadovais, dalykų mokytojais, 

Mokyklos administracija E. dienyno vidaus žinutėmis. 
14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 

mokslo metų pradžios turi įvesti į E. dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis. 

IV. E.DIENYNO DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR SAUGA 

15. E. dienyno statistinė informacija naudojama Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimui, išoriniam vertinimui ir stebėsenai. 

16. Asmenys, tvarkantys E. dienyne mokytojų, mokinių asmens duomenis, teisės aktų 
nustatyta tvarka privalo juos saugoti. Ši pareiga galioja pasitraukus iš darbo mokykloje. 

17. Asmeniui, tvarkančiam E. dienyno duomenis, susirgus, j į pavaduojantis asmuo turi 
kreiptis į administratorių dėl leidimo tvarkyti pirmojo duomenis. 



18. Asmeniui, tvarkančiam E. dienyno duomenis, nutraukus darbo sutartį Mokykloje 
per mokslo metus, jo tvarkomų duomenų būklę turi įvertinti direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir, 
padedamas administratoriaus, perduoti tvarkymą kitam asmeniui. 

19. Iš E. dienyno išspausdinti dokumentai ir skaitmeninės laikmenos, į kurias perkelti 
atskiri E. dienyno skyriai, saugomos atitinkamiems popieriniams dokumentams taikomais švietimo 
ir mokslo ministro nustatytais terminais ir tvarka. 

V. ATSAKOMYBĖ 

20. Asmenys, tvarkydami E. dienyno duomenis, vadovaujasi šiais Nuostatais, 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, užtikrina informacijos saugumą, tikrumą ir 
patikimumą, pasirašydami konfidencialumo pasižadėjimą (priedas). 

21. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsakingas už Nuostatų reikalavimų laikymosi 
priežiūrą. 

22. Mokyklos direktorius užtikrina E. dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos 
saugumą, tikrumą ir patikimumą j ame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, 
jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Mokyklos direktorius. Nuostatai 
keičiami ir papildomi Mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos, atsakingo už E. dienyno tvarkymą 
mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui iniciatyva. 

24. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi prieigą prie Mokyklos E. dienyno 
turintys asmenys. 

25. Nuostatai skelbiami Mokyklos interneto tinklalapyje. 

PRITARTA 
Palangos pradinės mokyklos tarybos 2014 m. gegužės 20 d. 
posėdžio protokolu Nr. 4 

SUDERINTA 
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. Al-810 


