
 

 

    PATVIRTINTA 

    Vilniaus technologijų ir verslo 

profesinio mokymo centro direktoriaus 

2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V1-4 

 

 

 

DIENYNŲ PILDYMO TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS IR REIKALAVIMAI 

 

1. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Dienynų pildymo tvarka (toliau 

– Tvarka) nustato dienynų pildymo tvarką, atsakingus asmenis ir kitus su dienyno apskaita susijusius 

reikalavimus. 

2. Dienynas  yra pagrindinis mokymo apskaitos dokumentas, kuriame kiekvienas mokytojas 

įrašo reikalingus duomenis. 

3. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre naudojamas tik elektroninis 

dienynas. Dienynas skirtas šiai apskaitai: 

3.1. profesijos mokymo; 

3.2. vidurinio ugdymo; 

3.3. neformaliojo ugdymo; 

3.4. praktikos. 

4. Dienyną mokytojas pildo ta kalba, kuria moko dalyko. 

5. Bendrieji dienynų duomenys: mokinių pavardės ir vardai, turinys, mokymo programos, 

duomenys apie mokinius dienyne surašomi valstybine kalba. 

6. Dienynas pildomas pamokos metu. Jei pamokos metu dėl techninių kliūčių nėra 

galimybės užpildyti dienyną, jis užpildomas iš kart radus galimybę, ir būtinai tą pačią dieną.  

7. Integruotų į kitus dalykus dalykų mokymo apskaita dubliuojama: įrašoma integruojamo ir 

integruoto dalyko mokytojų dienynuose. 

8. Skiltyje „Pamokos turinys“/„Temos pavadinimas“ fiksuojama tik to dalyko programos 

pamokų temos, kontroliniai darbai, projektinė veikla.  

9. Pamokos, nevykusios valstybinių švenčių dienomis, įskaičiuojamos į mokslo dienų 

skaičių. Šiuo atveju vietoj pamokos temos įrašoma „Šventinė diena“.  

10. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir 

pamokos turinio skiltyje parašoma: „Pamokos nevyko dėl ...“. Šios dienos taip pat įskaičiuojamos į 

mokslo dienų skaičių. 

11. Skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ puslapius pildo juos organizuojantys 

mokytojai, kiti įgalioti asmenys. Pirmajame skyriaus puslapyje eilutėje ties savo pavarde mokinys 

pasirašo. Šiame skyriuje pasirašo ir su dalyko ar egzamino programa supažindinti mokiniai. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ KONTINGENTO KITIMO ŽYMĖJIMAS 

 

12. Mokinių pavardes ir vardus dienyne valstybine kalba surašo dienyno administratorius. 

Esant galimybei, sąrašas eksportuojamas iš mokinių registro. 



 

13. Mokinių kontingento kitimas fiksuojamas vadovaujantis direktoriaus įsakymais dėl 

mokinių priėmimo, grupių/mobilių grupių formavimo, mokinių išbraukimo, akademinių atostogų 

suteikimo. 

 

14. Mokinio, atvykusio/priimto mokytis mokslo metų eigoje, pavardė ir vardas įrašomi 

mokinių sąrašo pabaigoje. Priėmimo datą ir įsakymo Nr. grupės vadovas įrašo dienyno dalyje „Žinios 

apie grupės mokinius“. 

15. Mokinį išbraukus iš mokinių sąrašų, grupės vadovas arba kitas atsakingas už dienynų 

pildymo kontrolę asmuo (skyriaus vedėjas, sektoriaus vadovas, praktikos vadovas, metodininkas), 

vadovaujantis direktoriaus įsakymais „Dėl mokinių išbraukimo“, „Dėl akademinių atostogų“, „Dėl 

kurso kartojimo“, „Dėl dalykų mokymosi“, informuoja visus mokytojus, mokiusius šį mokinį, apie 

mokinio išvykimą: 

15.1. įrašo išvykimo duomenis Profesijos mokymo dienyno dalyje „Žinios apie grupės 

mokinius“, nurodydamas priežastį: „išbrauktas, kartoja kursą, išleistas akademinių atostogų...“ 

ir pan., nurodo teisės akto datą ir numerį.  

15.2. Vidurinio ugdymo mokytojų dienynuose ir Profesijos mokymo dienynuose dalykų 

mokymo apskaitos puslapio eilutėje ties mokinio pavarde/ Nr. įrašo: „Išvyko“, „Atsisakė 

mokytis dalyko“, „Pakeitė dalyko kursą“, nurodo teisės akto datą ir numerį. 

16. Išvykusio mokinio lankomumo apskaita nevedama, ties mokinio pavarde/Nr. dalyko 

mokytojas braukia brūkšnį. 

17. Jei mokinys kai kurių dalykų mokomas namuose, gydymo įstaigoje, mokosi 

savarankiškai, grupės vadovas apie tai informuoja mokinį mokančius mokytojus ir dienynuose eilutėje 

ties mokinio pavarde nuo mokymo namuose, gydymo įstaigoje, mokymosi savarankiškai pradžios 

parašo: „Mokomas namuose“, „Išvyko gydytis ir mokytis“, „Mokosi savarankiškai”, nurodo 

direktoriaus įsakymo numerį ir datą. Toliau mokinio apskaita nevedama. 

18. Vidurinio ugdymo mokytojo dienyne, baigus pildyti vieną lapą, visi buvę mokinių sąrašo 

duomenys perkeliami į kitą lapą (išbrauktų mokinių duomenys lieka); vėliau atvykusio mokinio 

duomenys rašomi sąrašo apačioje.  

19. Mokiniui direktoriaus įsakymu įskaičius ankstesnėje mokymo įstaigoje gautą dalyko 

įvertinimą, dalyko mokytojas arba kitas atsakingas už dienynų pildymo kontrolę asmuo (skyriaus 

vedėjas, sektoriaus vadovas, praktikos vadovas, metodininkas), dienyne ties mokinio pavarde įrašo 

gautą įvertinimą, pvz.: Įskaityta, 9(devyni) ir pasirašo. Kartu nurodoma įsakymo data ir Nr. Mokinio 

lankomumo apskaita nevedama, ties mokinio pavarde/Nr. dalyko mokytojas braukia brūkšnį. 

Pasibaigus pusmečiui/ metams, įskaityto dalyko įvertinimas įrašomas pusmečio/ metiniame įvertinimų 

stulpelyje. 

 

III SKYRIUS 

KLAIDŲ TAISYMAS 

 

20. Klaidų taisymui trintuką ar korektorių naudoti draudžiama. 

21. Klaidingas žodis, tekstas ar įvertinimas taisomas perbraukiant jį vienu brūkšniu. 

22. Užbraukus neteisingą įrašą, išnašoje (tuščioje puslapio vietoje, pvz.: puslapio apačioje) 

nurodoma mokinio v., pavardė arba jo eilės numeris, teisingas žodis, tekstas ar įvertinimas (skaičiumi ir 

žodžiu), taisiusio asmens v., pavardė, parašas ir taisymo data. Pvz.: 

 

Nr.7: 9(devyni)   Nr.13: II pusm. 5(penki), Metinis 6(šeši) 

V.Pavardenis,……..(parašas)  V.Pavardenis,……..(parašas) 

2011-09-24   2011-06-29 

 



 

23. Atliekant taisymus, žodžiai „Taisyta“, „Taisymu tikėti“ nerašomi. 

 

 

IV SKYRIUS 

PUSMEČIŲ, METINIŲ PAŽYMIŲ VEDIMAS 

 

24. Pusmečio įvertinimus mokytojas surašo paskutinės pusmečio pamokos metu stulpelyje po 

paskutinės pamokos. 

25. Jei dalyko mokymas baigiamas ne pusmečio pabaigoje, bet anksčiau, draudžiama vesti ir 

dienyne žymėti kito pusmečio pamokas. 

26. Jei profesijos dalyko teorijos ir  praktikos mokoma atskirai, vedama bendra apskaita, 

dalyko pusmečio/ metinį įvertinimą veda ...mokytojas. 

27. Neatestavimas žymimas „neat“. 

28. Atleidimas žymimas:... 

29. Atlikimas žymimas: .... 

30. Mokinio, atvykusio tęsti mokymąsi iš kitos mokyklos, per mokslo metus gauti įvertinimai 

į dienynus neperkeliami. Dalykų mokytojai pusmečių ir metinius įvertinimus išveda iš šioje mokykloje 

ir gydymo įstaigoje ar kitoje mokykloje gautų įvertinimų, nurodytų „Savarankiško mokymosi, mokymo 

namuose ir gydymo įstaigoje dienyne“ ar pažymoje.  

31. Mokinio pusmečio įvertinimas gaunamas išvedus aritmetinį vidurkį iš per pusmetį gautų 

pažymių. Apvalinama taikant matematikos apvalinimo taisykles (pvz.: 4,5  5;   7,457). 

32. Ar metinis įvertinimas yra pusmečių įvertinimų aritmetinis vidurkis, ar metinį įvertinimą 

lemia ir dalyko valandų skaičius per pusmetį, sprendžia metodinė grupė. 

33. Mokiniui neatestuotam viename pusmetyje metinis įvertinimas nevedamas (kol mokinys 

neatsiskaito). 

34. Neatestuoto, bet vėliau atsiskaičiusio už pusmečio/ metų programą mokinio įskaitos  

įvertinimas  įrašomas ... 

 

V SKYRIUS 

LANKOMUMO APSKAITA 

 

35. Mokinių lankomumas žymimas pamokos pradžioje, bet ne vėliau kaip 20 min. nuo 

pamokos pradžios. 

36. Neatvykimas į pamoką žymimas raide „n“. Mokiniui į pamoką atvykus vėliau, vėlavimas 

iš „n“ žymimas į „p“. 

37. Mokiniui išvykus iš mokyklos, taip pat mokantis savarankiškai ar įskaičius dalyką, 

lankomumo apskaita dienyne nežymima. 

38. Mokiniui dalyvaujant mainų programose, projektuose, dienyne tuo laikotarpiu 

lankomumo apskaita nevedama.  

 

VI SKYRIUS 

EGZAMINŲ, ĮSKAITŲ ĮVERTINIMŲ ĮRAŠYMAS 

 

39. Kalbų (lietuvių ar užsienio) įskaitų įvertinimai vidurinio ugdymo programos baigiamosios 

klasės mokiniams įrašomi stulpelyje po metinio įvertinimo. 

40. Brandos egzaminų įvertinimams surašyti skiriamas stulpelis po per metus praleistų 

pamokų skaičiaus. 

41. Brandos egzaminų įvertinimus iš brandos egzaminų protokolų perkelia į dienyną dalyko 

mokytojas. 



 

 

VII SKYRIUS 

DIENYNŲ TIKRINIMAS, ARCHYVAVIMAS 

 

42. Pasibaigus mokslo metams sutvarkytus dienynus perduoda skyriaus vedėjui ar sektoriaus 

vadovui: 

42.1. dalyko mokytojai - vidurinio ugdymo mokytojo dienynus, papildomojo (neformaliojo) 

ugdymo dienynus; 

43. grupių vadovai - profesijos mokymo dienynus, vidurinio ugdymo dienynus, pagrindinio 

ugdymo dienynus. 

44. Dienyno pildymo priežiūrą atlieka pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas, sektoriaus 

vadovas. 

45.  Mokslo metams pasibaigus, Centro dokumentacijos plane nurodyti atsakingi asmenys 

sutvarkytus dienynus perduoda archyvui. 

46. Direktorius rūpinasi dienynų saugojimu teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

___________________________ 

 

 

 


