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VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO  

N U O S T A T A I  

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti Vilkaviškio r. 

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos vidaus naudojimui. 

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų 

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

3. Dokumentas nustato Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos elektroninio dienyno 

(toliau – e. dienynas) administravimo, tvarkymo, priežiūros, dienyno sudarymo elektroninio dienyno 

duomenų pagrindu, jo spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių 

(elektroninio dienyno pagrindu sudarančių dienyną, jį spausdinančių ir perkeliančių į skaitmenines 

laikmenas, administruojančių, prižiūrinčių ir kt.) dienyną, funkcijas ir atsakomybę. 

4. Nuostatai reglamentuoja ikimokyklinės grupės dienyno, priešmokyklinės grupės 

dienyno, pradinio ugdymo dienyno, pagrindinio ugdymo dienyno, vidurinio ugdymo dienyno, 

vidurinio ugdymo mokytojo dienyno, dienyno (darbui su grupe), individualaus darbo dienyno ir kitų 

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

elektroninio dienyno duomenų pagrindu, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, 

asmenų, tvarkančių dienyną funkcijas ir atsakomybę. 

5. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius 

ir įvedant tuos pačius duomenis, kurie numatyti atitinkamame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. 

6. Gimnazijos e. dienynas turi sąveiką su Mokinių registru. 

 

II SKYRIUS 

ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ 

UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, MINĖTO 

DIENYNO PAGRINDU SUDARANČIŲ DIENYNĄ, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

7. E. dienyno vartotojai pagal suteiktas teises skirstomi į tokias grupes: 

7.1. tvarkytojas; 

7.2. administratorius; 

7.3. direktorius; 

7.4. direktoriaus pavaduotojai ugdymui; 

7.5. klasių vadovai; 

7.6. dalykų mokytojai, auklėtojai; 

7.7. pedagogai; 

7.8. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai); 

7.9. mokiniai. 

8. E. dienyno tvarkytojas: 

8.1. vykdo e. dienyno funkcionavimo priežiūrą; 

8.2. užtikrina e. dienyno funkcionavimą esant techniniams nesklandumams (esant būtinybei 

kreipiasi į interneto paslaugų tiekėją). 

9. Gimnazijos e. dienyno administratorius: 



9.1. palaiko tiesioginį ryšį su e. dienyno paslaugos teikėju; 

9.2. prižiūri ir atlieka pagrindinius e. dienyno nustatymus gimnazijoje – redaguoja gimnazijos 

duomenis, nustato pagrindines e. dienyno funkcijas, pusmečių datas, formuoja ataskaitas visai 

gimnazijai; 

9.3. išdalina mokytojų prisijungimo duomenis, pametus ar užmiršus suteikia naujus 

prisijungimo duomenis; 

9.4. sukuria klases, grupes ir įrašo klasių vadovus, mokytojus; 

9.5. nuolat tikrina mokinių ir mokytojų sąrašą ir įrašo trūkstamus mokinius bei mokytojus; 

9.6. sukuria ir įrašo trūkstamus dalykus; 

9.7. sukuria pavadavimus; 

9.8. mokiniui pereinant į kitą mokyklą ar dėl kitų priežasčių išeinant iš gimnazijos e. dienyne 

ištrina mokinio pavardę; 

9.9. tam tikram laikotarpiui „užrakina“ įrašytus įvertinimus; 

9.10. įveda direktoriaus įsakymus (dėl mokymosi namuose, sanatorijoje, dėl mokinių 

atvykimo mokytis ir išvykimo iš gimnazijos ir kt.); 

9.11. teikia e. dienyno vartotojams konsultacijas, jei negali to padaryti pats, kreipiasi į e. 

dienyno administratorių. 

10. Klasių vadovai, ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojai: 

10.1. prasidėjus mokslo metams patikrina savo klasės, grupės mokinių sąrašus (visų dalykų); 

10.2. išdalina naujai atvykusių mokinių ir šių mokinių tėvų prisijungimo duomenis, pametus 

ar užmiršus suteikia naujus prisijungimo duomenis; 

10.3. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja e. dienyno administratorių; 

10.4. užpildo ir patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko 

mokytoją; 

10.5. jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo 

ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui (metams) išspausdina pusmečio (metų) pažangumo ir 

lankomumo ataskaitas; 

10.6. gavę iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) praleistas pamokas pateisinantį dokumentą 

per dvi darbo dienas įveda duomenis į e. dienyną; 

10.7. pasibaigus mėnesiui per dvi darbo dienas pateikia lankomumo ataskaitas direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, atsakingam už lankomumą (1–8, I–IV gimn. klasių); 

10.8. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasėje, grupėje dėstančiais 

mokytojais, gimnazijos administracija; 

10.9. pranešimų pagalba skelbia informaciją apie buvusius ir būsimus tėvų susirinkimus, 

atvirų durų dienas bei kitą svarbią informaciją; 

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

mokiniams pasirašyti ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

10.11. paruošia e. dienyno ataskaitas iš gimnazijos išeinantiems mokiniams; 

10.12. pagal administracijos pageidavimus formuoja savo klasės, grupės ataskaitas; 

10.13. pasibaigus pusmečiui  (mokslo metams) per penkias darbo dienas pateikia pusmečio 

(metinę) ataskaitas direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už atitinkamas klases. 

11. Mokytojai (auklėtojai): 

11.1. mokslo metų pradžioje sudaro savo dalyko grupes (mokinių grupė, dalyvaujanti vienoje 

pamokoje, bet ji gali būti sudaryta ir iš kelių klasių mokinių), pažymi į jas įeinančius mokinius; 

11.2. suveda savo asmeninį tvarkaraštį; 

11.3. kasdien įveda pamokų, veiklų duomenis: pamokos datą, temą, namų darbus, 

įvertinimus, pažymi neatvykusius mokinius, kitą informaciją; 

11.4. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, kreipiasi į e. dienyno 

administratorių; 

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

mokiniams pasirašyti ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

11.6. pasibaigus pusmečiui (metams) išveda pusmečio (metinius) įvertinimus; 



11.7. ne vėliau kaip prieš savaitę dienyne pažymi numatomus kontrolinius darbus; 

11.8. vidaus žinutėmis bendrauja su  mokiniais, jų tėvais, klasių vadovais, gimnazijos 

administracija, kitais pedagogais. 

12. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 

12.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal 

gimnazijos vadovų darbo pasiskirstymą. 

13. Direktorius: 

13.1. 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 teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

14.1. peržiūri vaiko pasiekimų įvertinimus, lankomumo duomenis, pagyrimus/pastabas, 

klasės temas ir užduotus namų darbus; 

14.2. siunčia, gauna pranešimus. 

15. Mokiniai: 

15.1. peržiūri savo gautus dalykų, pusmečių, metinius įvertinimus; 

15.2. peržiūri skirtus namų darbus, kontrolinių darbų datas; 

15.3. peržiūri savo lankomumą; 

15.4. peržiūri gautus mokytojų pagyrimus/pastabas; 

15.5. siunčia, gauna pranešimus. 

 

III SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

16. Gimnazijos direktorius paskiria asmenį (e. dienyno administratorių), atsakingą už e. 

dienyno administravimo ir duomenų tikslinimo darbus. 

17. Už Nuostatų reikalavimų laikymosi priežiūrą atsakingi direktoriaus pavaduotojai pagal 

gimnazijos vadovų darbo pasiskirstymą. 

18. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui tikrina e. dienyno pildymą, kontroliuoja, ar 

nepažeidžiama tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių informavimo tvarka ir gimnazijos ugdymo planas, 

ir apie tai daro įrašus atspausdintose dienynų formos „Pastabos ir siūlymai dėl Dienyno tvarkymo 

lapuose“. 

19. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalykų mokytojai, vadovaujantys klasėms 

mokytojai ir kiti) atsako už duomenų teisingumą dienynuose. 

20. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir perkeliantys 

į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, vadovaujasi 2016 

m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais. 

 

IV SKYRIUS 

DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, 

IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ 

 

21. E. dienyne kaupiami tokie duomenys: 

21.1. mokinių: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, 

klasė, lytis, užsienio kalbos, sveikatos duomenys; 

21.2. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris; 

21.3. mokytojų (auklėtojų): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. 



22. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne, o 

ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų (iki paskutinės rugpjūčio 

mėnesio darbo dienos), gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal gimnazijos vadovų 

darbo pasiskirstymą (toliau – pavaduotojas ugdymui) kartu su klasės vadovu iš elektroninio dienyno 

privalo išspausdinti „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose 

pasirašyti, patvirtindamas duomenų juose teisingumą, tikrumą, ir dėti į bylą, tvarkomą Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 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. 

Tuo atveju, jei nors vienam tam tikros klasės mokiniui yra paskirti papildomi darbai, jam privalu 

patikrinti mokymosi pasiekimus, išlaikyti brandos egzaminus ir (ar) kt., tos klasės „Mokinių mokymosi 

pasiekimų apskaitos suvestinė“ atspausdinama ir pasirašoma 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 paskutinė darbo diena. 

23. E. dienyne fiksavus pusmečio, metinį vertinimo rezultatą ar kito ugdymo laikotarpio 

vertinimo rezultatą, žinias apie mokinio praleistas pamokas per trimestrą, pusmetį, metus, jie 

patvirtinami automatiškai „užrakinant“ įrašytą atitinkamo laikotarpio duomenį (įvertinimą, praleistų, 

pateisintų / nepateisintų pamokų skaičių iki tos dienos 24 val.). Jei „užrakinus“ duomenį nustatoma 

klaida, elektroninio dienyno administratoriui jį „atrakinus“, „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant 

aktą apie duomens keitimą. Dėl klaidos ištaisymo (duomens keitimo) akte turi būti įrašyta ši 

informacija: dalyko pavadinimas ir pasiekimų įvertinimai skaičiumi ir (ar) žodžiu (klaidingas ir 

teisingas), praleistų ir pateisintų pamokų skaičius (klaidingas ir teisingas), mokinio, kurio dalyko 

mokymosi pasiekimų įvertinimas ar (ir) praleistų ir (ar) pateisintų pamokų skaičius keičiamas, vardas 

ir pavardė, dalyko mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo, taisiusio duomenį, vardas ir pavardė, 

parašas, elektroninio dienyno administratoriaus vardas ir pavardė, parašas, duomens keitimo data, 

įvardinta priežastis, dėl kurios atliekamas duomens taisymas, kiti su duomens taisymu susiję 

duomenys. Aktą apie duomens keitimą (klaidos ištaisymą) surašo klaidą padaręs asmuo arba kitas 

mokyklos paskirtas asmuo, jei, pvz., klaidą padaręs asmuo būtų nutraukęs darbo sutartį ir kt. Sudarytas 

aktas apie duomens keitimą saugomas kartu su „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestine“. 

24. E. dienyno administratorius, ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 10 

kalendorinių dienų (iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos): 

24.1. visą dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną; 

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

teisingumą, tikrumą ir autentiškumą; 

24.3. e. dienyno pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą, 

skaičių ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su pavaduotoju ugdymui ją ištaiso e. dienyne ir 

užtikrina, kad elektroniniame dienyne liktų naikinamų / pakeistų ar kitaip koreguotų duomenų istorija 

(duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, kuris keitė duomenis vardas ir pavardė, keitimo data ir kt.). Jei 

klaida pastebima išspausdintoje „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėje“, ji 

atspausdinama iš naujo, sunaikinant jau atspausdintą, klasės vadovas joje pasirašo. 

Elektroniniame dienyne atlikus „užrakinto“ mokinio ugdymo apskaitos duomens (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 tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Dėl „užrakinto“ pamokų lankomumo duomens keitimo / ištaisymo sistema automatiškai siunčia 

vidinį pranešimą apie atliktus elektroniniame dienyne veiksmus, mokiniui, kurio ugdymo apskaitos 

duomuo buvo ištaisytas, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), klasės vadovui ir elektroninio 

dienyno administratoriui. 

25. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno 

duomenų pagrindu, lapai išspausdinami kiekvieną kartą atlikus instruktažą. Mokiniai instruktažų 



lapuose pasirašo. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai įsegami ir saugomi atskirame segtuve, 

esančiame pavaduotojo ugdymui kabinete. 

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

metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina pavaduotojas ugdymui ir perduoda ją tvarkyti 

kitam asmeniui. 

27. E. dienyno administratorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, klasių vadovai, 

mokytojai, tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais. 

 

V SKYRIUS 

DIENYNO SAUGOJIMAS, DUOMENŲ SAUGA, PROGRAMINĖ ĮRANGA 

 

28. Nuostatuose nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines 

laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų 

neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo 

terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytą laiką. 

29. Gimnazijos e. dienyne esami duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, „Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos asmens 

duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėmis“, patvirtintomis 2017 m. rugsėjo 7 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-157, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

30. Gimnazijos e. dienynui programinę įrangą teikia UAB „Nacionalinis švietimo centras“. 

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ įsipareigoja: 

30.1. suteikti gimnazijai informacinę sistemą „Mano dienynas“ (toliau – Sistema), su kuria 

gimnazija gali efektyviai tvarkyti savo duomenis Sistemoje. Sistemos paskirtis – suteikti gimnazijai 

funkcionalumą, leidžiantį informacinių technologijų pagalba atlikti darbus, kurie paprastai 

gimnazijoje atliekami kitomis priemonėmis. Viena pagrindinių šios informacinės sistemos dalių yra 

gimnazijos elektroninis dienynas, kuris taip pat gali būti naudojamas ir kaip lankomumo apskaitos 

sistema; 

30.2. suteikti gimnazijai visą informaciją, reikalingą darbui su Sistema ir su duomenų 

tvarkymu; 

30.3. kur reikia, kiek įmanoma automatizuoti duomenų priežiūros ir apdorojimo procesą; 

30.4. užtikrinti, kad suteikta programine įranga gimnazijos pateikti duomenys būtų saugomi 

tinkamai, išliktų tapatūs ir niekaip neiškreipti; 

30.5. užtikrinti, kad gimnazijos pateikti duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo 

nesankcionuoto priėjimo iš trečiųjų asmenų; 

30.6. užtikrinti duomenų apsaugą visomis įmanomomis priemonėmis – tiek techninės įrangos, 

tiek programinės įrangos, tiek fizinio duomenų saugojimo aspektais; 

30.7. užtikrinti duomenų rezervinių kopijų saugojimą, kad, esant reikalui, gimnazija galėtų 

gauti savo duomenų kopiją už atitinkamą laikotarpį; 

30.8. sudaryti duomenų archyvą, kuriame duomenys būtų saugomi visą laikotarpį, 

reglamentuojamą Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. E. dienyno tvarkymas ir priežiūra finansuojama iš lėšų ugdymo planui įgyvendinti, 

skiriamų IKT diegti ir naudoti. 

32. Nuostatai keičiami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Pakeitimai gali būti inicijuoti bet 

kurios gimnazijos bendruomenės atstovų prašymais, pakeitimo procedūras vykdo gimnazijos 

direktorius. 



33. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi gimnazijos administracijos darbuotojai ir 

mokytojai. 

 

__________________________ 


