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UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos Dauniškio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – nuostatai) 

sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 

d. įsakymu Nr. ĮSAK-2008 (2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 redakcija) patvirtintu 

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu.  

2. Sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti elektroniniame dienyne priimtas Gimnazijos 

tarybos pritarimu bei suderinus su steigėju - Utenos rajono savivaldybės administracija. 

3. Nuostatai reglamentuoja I-IV gimnazijos klasių dienynų sudarymo elektroninio dienyno 

duomenų pagrindu, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, 

tvarkančių dienyną funkcijas ir atsakomybę. 

4. Dienynas elektroninio dienyno pagrindu sudaromas tvarkant tuos pačius skyrius ir įvedant 

tuos pačius duomenis kaip ir spausdintuose pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo 

dienynuose, vidurinio ugdymo mokytojo, neformalaus švietimo dienynuose, kurių formas 

tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

5. Gimnazija nevykdo I-IV klasių mokinių ugdymo apskaitos spausdintuose dienynuose.  

6. Asmenys (elektroninio 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.  

7. Gimnazijos darbuotojas, atsakingas už elektroninio dienyno administravimą, tvarkymą, 

priežiūrą paruošia duomenis naujiems mokslo metams bei, esant poreikiui, duomenis nuolat 

atnaujina. 

8. Elektroninį dienyną pildo visi gimnazijos mokytojai, klasių auklėtojai, neformalaus švietimo 

būrelių vadovai.  

9. Elektroninio dienyno pildymo ir kitų duomenų fiksavimo priežiūrą vykdo gimnazijos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  

10. Gimnazijos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos 

saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, dienyno sudarymą elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, saugojimą teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

 

 

II. DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, 

IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ, KITŲ DUOMENŲ 

FIKSAVIMAS NEELEKTRONINĖSE BYLOSE 
 

11. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne.  

12. Pasibaigus pusmečiui klasės auklėtojai iš elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo visi dėstę 



mokytojai, patvirtindami juose esančių duomenų tikrumą. Suvestinė dedama į bylą, 

tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 nustatyta tvarka. 

13. Mokslo metams pasibaigus: 

 13.1.Klasių auklėtojai iš elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi 

pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo visi dėstę mokytojai, 

patvirtindami juose esančių duomenų tikrumą. Suvestinė dedama į bylą, tvarkomą Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. 

 13.2.Gimnazijos darbuotojas - elektroninio dienyno sistemos administratorius sugeneruoja 

ataskaitas pagal grupes, klases, mokomuosius dalykus, mokinių pasiekimų ir lankomumo 

suvestines, mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines ir  perkelia į skaitmeninę laikmeną. 

Mokinių ugdomąją veiklą vykdžiusiems asmenims parašu patvirtinus, kad pateikti duomenys yra 

teisingi, laikmena dedama į bylą, kuri tvarkoma Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 

nustatyta tvarka. 

14. Ugdymo procesui svarbią veiklą (mokymosi pagalbą, suteiktas konsultacijas ir kitus įrašus) 

elektroniniame dienyne pildo ją organizuojantys mokytojai kartu su savo dėstomo dalyko 

įrašais. 

15. Mokinys, direktoriaus įsakymu išbrauktas iš mokinių sąrašų, išimamas iš elektroninio 

dienyno. Įsakymas apie išbraukimą saugomas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 

nustatyta tvarka. 

16. 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.  

17. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą 

žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su pavaduotoju ugdymui (jei klaida 

padaryta spausdintose ataskaitose) ar elektroninio dienyno administratoriumi (jei klaida 

padaryta elektroninėje laikmenoje) klaidą ištaiso.  

18. Spausdintuose dienynuose (lapuose) pildoma: 

18.1. Duomenys apie saugaus elgesio ir kitus instruktažus (pildo instruktažą organizuojantis 

asmuo). 

18.2. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės (pildo klasių auklėtojai). 

18.3 Žinios apie mokinių praleistas pamokas (pildo klasių auklėtojai). 

19. Mokslo metų pabaigoje visi 18.1- 18.3 punktuose išvardinti duomenys įsegami į bylas, 

kurios tvarkomos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. 

 

III. DIENYNO SAUGOJIMAS 

 

20. Nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas 

dienynas saugomas vadovaujantis Lietuvos respublikos dokumentų ir archyvo įstatymo (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), nustatytą laiką.  

 

_______________________________________________ 

 

 

 


