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1. ADMINISTRATORIUI  

1.1. Naudotojų registracija  

Pirmą kartą jungiantis prie el. dienyno mokyklos darbuotojams, mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams) reikia užsiregistruoti. Mokyklos darbuotojams (mokytojams, mokyklos vadovybei, 

specialistams) ir mokinių registracijai reikalingas asmeninis raktas, o mokinių tėvų registracijai 

– vaiko identifikatorius raktas (žr. 1-3 pav.).  

  

1 pav. Mokyklos darbuotojų (mokytojo) registracijai reikalingi duomenys.  

  

2 pav. Mokinio registracijai reikalingi duomenys.  

  

3 pav. Mokinių tėvų (globėjų) registracijai reikalingi duomenys.   

DĖMESIO! Vaiko identifikatorius skirtas tėvų registracijai, o ne prisijungimui, taigi tas pats 

vaiko identifikatorius raktas gali būti panaudotas ir mamos, ir tėčio ar kt. giminaičių registracijai. 

Tokiu būdu sukuriamos atskiros paskyros, tačiau vienas asmuo turi registruotis TIK VIENĄ 

kartą!   

Registracijai reikalingus duomenis galite rasti prie ataskaitų: pasirinkite „Ataskaitos“  „Kitos 

ataskaitos“ ir atitinkamai pasirinkite „Darbuotojų registracijos duomenys“ / „Mokinių registracijos 

duomenys“ / „Tėvų registracijos duomenys“.  

1.2. Naudotojų slaptažodžių priminimas/keitimas  

Jei darbuotojai, mokiniai ar jų tėveliai jau buvo užsiregistravę ir nebegali prisijungti, iš naujo 

registruotis nereikia, tiesiog pakeiskite jų slaptažodžius. Tai galite padaryti pasirinkę „Mokyklos 

sąrašai“  „Mokytojai“ / „Mokyklos vadovybė“ / „Mokiniai“ / „Mokinių tėvai“. Paspaudę ant 

naudotojo vardo bei pavardės pasirinkite „Keisti asmeninius ar prisijungimo duomenis“ (žr. 4 

pav.).  

 
4 pav. Prisijungimo duomenų keitimas.  
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Atsidariusiame lange rodomi asmens duomenys, kuriuos galite pakeisti. Norėdami pakeisti 

naudotojo slaptažodį, įveskite naują slaptažodį ir jį pakartoję išsaugokite duomenis (žr. 5 

pav.).  

 

1.3. Mokinių sąrašų įkėlimas   

Mokiniai į dienyną įvedami pasirinkus „Mokyklos sąrašai“  „Mokiniai“. Jei reikia įkelti daug 

mokinių, galite juos įkelti Excel dokumentu paspaudę mygtuką „Įkelti mokinius iš excel“ (žr. 6 

pav.).  

 

6 pav. Mokinių įkėlimas iš Excel dokumento.  

Norėdami įkelti mokinius iš Excel dokumento, turite užpildyti reikalingus duomenis, t. y. nurodyti 

mokinio pavardę, vardą, mokymo srautą (lygį), klasę ir auklėtojo pavardę bei vardą. Galite 

atsisiųsti Excel šabloną, kuriame pateikiama reikiamų duomenų struktūra (žr. 7 pav.).  

  

5  pav.  Naudotojo slaptažodžio pakeitimas.   
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7 pav. Dokumentų šablono atsisiuntimas.  

Užpildę duomenis pagal pateiktą pavyzdį, pasirinkite išsaugotą dokumentą ir įkelkite.   

DĖMESIO! Įkeliant mokinius Excel dokumentu klasės sukuriamos automatiškai, taigi 

papildomai klasių kurti nereikia.  

Jei į dienyną reikia įkelti tik pavienius mokinius, galite juos įvesti po vieną paspaudę mygtuką 

„Naujas mokinys“ (žr. 8 pav.).  

 

8 pav. Mokinio įkėlimas.  

Įkeldami mokinius po vieną galite pasirinkti, ar kuriate naują asmenį, ar pridedate mokinį, kuris 

jau yra registruotas TAMO sistemoje, pvz., mokėsi kitoje mokykloje, kur buvo naudojamas TAMO 

el. dienynas, ir turi savo asmeninį raktą.   

Pridedant naują mokinį, reikia įvesti mokinio vardą, pavardę, nurodyti atvykimo į mokyklą datą, 

pasirinkti klasę ir, jei norite, įvesti mokinio asmens kodą bei prisegti dokumentą (žr. 9 pav.).  

  

  



  

  

  7  
© UAB „Tavo mokykla“  

  

  

 

9 pav. Naujo mokinio pridėjimas.   

Įvedant mokinį pagal kodą, reikia įvesti mokinio asmeninį raktą, nurodyti atvykimo į mokyklą 

datą, pasirinkti klasę ir, jei norite, įvesti mokinio asmens kodą bei prisegti dokumentą (žr. 10 

pav.).    
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10 pav. Mokinio pridėjimas pagal asmeninį raktą.   

DĖMESIO! Užpildę duomenis nepamirškite jų išsaugoti.   

1.4. Klasės sukūrimas  

Norėdami sukurti naują klasę pasirinkite „Mokyklos sąrašai“  „Klasės“ ir spauskite mygtuką 

„Sukurti“ (žr. 11 pav.).  

 

11 pav. Klasės sukūrimas I.  

Atsidariusiame lange įrašykite klasės pavadinimą, pasirinkite klasės vadovą ir mokymo srautą 

(lygį). Užpildę reikalingus duomenis juos išsaugokite (žr. 12 pav.).  

 

12 pav. Klasės sukūrimas II.   

DĖMESIO! Jei kuriant klasę nėra reikalingo mokymo lygio pasirinkimo, dešinėje pusėje 

viršuje spauskite mygtuką „Pridėti mokymo lygį“ (žr. 13 pav.) ir pasirinkite reikalingas klases.  
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13 pav. Mokymo lygio pridėjimas I.  

Pridėdami mokymo lygį pasirinkite reikalingą mokymo srautą ir priskyrę mokymosi laikotarpius 

(trimestrus arba pusmečius) nurodykite jų datas (žr. 14 pav.).   

 

1.5. Klasės duomenų keitimas  

Norėdami pakeisti klasės pavadinimą ir/arba klasės vadovą, spauskite ant klasės pavadinimo (žr. 

15 pav.).  

  

  

  

14

 

  pav. Mokymo lygio pridėjimas  II .    
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15 pav. Klasės duomenų keitimas I.  

Atsivėrusiame lange paspauskite ant reikalingo mygtuko: „Pakeisti klasės vadovą“ arba „Pakeisti 

klasės pavadinimą“, ir pakoreguokite reikiamus duomenis (žr. 16 pav.).  

 

1.6. Klasių trynimas  

DĖMESIO! Norėdami ištrinti nereikalingas klases, pirmiausia turite pašalinti jose 

esančius mokinius.   

Pašalinti mokinius galite paspaudę ant klasės pavadinimo. Atsidariusiame lange spauskite ant 

mokinio vardo ir pavardės, tuomet spauskite mygtuką „Šalinti mokinį“ bei įveskite datą, nuo 

kurios mokinys bus pašalintas iš sąrašų.  

Tokiu būdu pašalinus visus klasės mokinius, klasių sąraše prie reikiamos klasės matysite 

mygtuką „Trinti“, kurį paspaudus galėsite pašalinti klasę (žr. 17 pav.).  

  

  

1 6   pav.  Klasės duomenų keitimas   II.   
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1.7. Pamokų laiko sukūrimas  

Pamokų laikas įvedamas ir priskiriamas pasirinkus „Nustatymai“  „Pamokų laikai“. Pamokų 

laikas TAMO sistemoje priskiriamas mokymo srautui (lygiui). Jei visoms klasėms pamokos vyksta 

tuo pačiu metu, galite pasirinkti siūlomą bendrą pamokų laiką ir jį priskirti mokymo srautams 

(žr. 18 pav.).  

 
18 pav. Pamokų laiko priskyrimas mokymo srautams (lygiams).  

  

17   pav. Klasės trynimas   
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Jei reikia, siūlomą bendrą pamokų laiką galite pakeisti paspaudę šalia jo esantį redagavimo 

mygtuką.  

Jei Jūsų mokykloje kai kurioms klasėms pamokos vyksta skirtingu laiku, galite sukurti atskirą 

pamokų laiką. Tai galite padaryti paspaudę mygtuką „Sukurti laiko rinkinį“, esantį dešinėje (žr. 

19 pav.)  

 

19 pav. Pamokų laiko sukūrimas I.  

Atsidariusiame lange įveskite laiko rinkinio pavadinimą ir spausdami mygtuką „Pridėti pamoką“ 

sukurkite reikalingą pamokų laiko rinkinį (žr. 20 pav.).   

 

20 pav. Pamokų laiko sukūrimas II.  

DĖMESIO! Nepamirškite sukurtų pamokų laikų priskirti klasėms! Jei pamokų laikas nebus 

priskirtas, mokytojai negalės pildyti pamokų.   
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1.8. Laikotarpių sukūrimas ir priskyrimas klasėms  

Mokslo metų pradžioje mokymo srautams (lygiams) būtina priskirti laikotarpius – trimestrus arba 

pusmečius. Tai reikia padaryti pasirinkus „Nustatymai“  „Laikotarpiai“. Jei kai kurioms (ar 

visoms) klasėms mokslo metai baigiasi vienu metu, pažymėkite reikalingas (arba visas) klases 

ir spauskite mygtuką „Priskirti“ (žr. 21 pav.).  

 

21 pav. Trimestrų / pusmečių priskyrimas.  

Atsidariusiame lange pasirinkite, ar pažymėtos klasės mokosi trimestrais ar pusmečiais, ir 

nurodykite jų datas (žr. 22 pav.).    

 

22 pav. Trimestrų / pusmečių datų priskyrimas.  

DĖMESIO! Priskyrę trimestrus / pusmečius prireikus dar galėsite juos redaguoti. Geriausia tai 

daryti iki tol, kol mokytojai nėra užpildę pamokų ir kt. informacijos.  

1.9. Dalykų įvedimas  

Dalykai įvedami pasirinkus „Nustatymai“  „Dalykai“ ir paspaudus mygtuką „Pridėti“ (žr. 23 

pav.).   
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23 pav. Dalykų pridėjimas.  

Pagrindinius dalykus, kurie mokomi Jūsų mokykloje, galite pridėti pasirinkdami iš pateikto dalykų 

sąrašo. Pasirinkę reikalingą dalyką spauskite mygtuką „Pridėti“ (žr. 24 pav.).   

 

24 pav. Pagrindinių dalykų pridėjimas.  

DĖMESIO! Jei pateiktame dalykų sąraše nerasite reikalingo dalyko, kreipkitės į TAMO 

administraciją.   

Modulius galite susikurti patys. Pažymėję, kad kuriate modulį, nurodykite pagrindinį dalyką, 

modulio pavadinimą ir jo sutrumpinimą (žr. 25 pav.).    
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25 pav. Modulio pridėjimas.  

DĖMESIO! Kurdami modulį atidžiai nurodykite pagrindinį jo dalyką, nes mokytojai įvesdami 

trimestrų / pusmečių įvertinimus gali pasirinkti, įtraukti modulių įvertinimus ar ne. Modulio 

sutrumpinimas neturi viršyti 15 simbolių.   

Pridėję dalykus matysite jų pavadinimus, tipą (pagrindinis dalykas ar modulis) ir galėsite 

redaguoti arba ištrinti (žr. 26 pav.).  

 

1.10. Vertinimų sistemų nustatymai  

Standartiškai visoms 5-12 klasėms priskiriama dešimtbalė vertinimo sistema, o 1-4 klasėms – 

vertinimas tekstu. Norėdami pakeisti vertinimo sistemą, pasirinkite „Nustatymai“  „Vertinimo 

sistemos“ ir pasirinkę norimą grupę ties ja spauskite ant jau parinktos vertinimo sistemos 

pavadinimo (Dešimtbalė arba Vert. tekstu) (žr. 27 pav.). Atsidariusiame lange pasirinkite norimą 

vertinimo sistemą ir išsaugokite duomenis.  

  

  

26   pav. Dalykų sąrašas.   
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27 pav. Pamokų vertinimo sistemos pakeitimas.  

DĖMESIO! Ši vertinimo sistema nustatoma vertinimui pamokose.   

Trimestrų / pusmečių vertinimo sistemą galite nustatyti ties „Laikotarpių nustatymai“ paspaudę 

mygtuką „Keisti“ (žr. 28 pav.).   

 

28 pav. Trimestrų / pusmečių vertinimo sistemos pakeitimas I.  

Atsidariusiame lange galite parinkti norimą vertinimo sistemą, kurią mokytojai matys įvesdami 

trimestrų / pusmečių įvertinimus. Standartiškai 5-12 klasėms priskiriama dešimtbalė vertinimo 

sistema, o 1-4 klasėms – pradinukų vertinimai (žr. 29 pav.).  
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29 pav. Trimestrų / pusmečių vertinimo sistemos pakeitimas II.   

Šiame lange prie kiekvieno (ar pasirinkto) trimestro / pusmečio galite pridėti papildomus 

vertinimus, pvz., papildomų darbų vertinimą, vertinimus už projektą, dalyko keitimo įskaitą ir 

kt. (žr. pav. 30).  
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30 pav. Papildomų vertinimų priskyrimas.  

Ties siūlomais vertinimų tipais pažymėjus varnelę, mokytojams vedant trimestrus / pusmečius 

bus galimybė išvesti papildomą įvertinimą, kuris panašiai kaip trimestro / pusmečio įvertinimas 

atsispindės ir ataskaitose.   

1.11. Neformaliojo švietimo nustatymai  

Neformaliojo švietimo dalykai yra sukuriami atskirai – juos įvesti galite pasirinkę „Nustatymai“  

 „Neformalusis švietimas“ ir paspaudę mygtuką „Pridėti dalyką“ (žr. 31 pav.).  
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31 pav. Neformaliojo švietimo dalykų pridėjimas I.   

Pridėdami neformaliojo švietimo dalyką įveskite jo pavadinimą ir paspauskite mygtuką 

„Išsaugoti“ (žr. 32 pav.).  

 

32 pav. Neformaliojo švietimo dalykų pridėjimas II.    

Sukūrę neformaliojo švietimo dalyką(-us) nepamirškite dalykui(-ams) priskirti mokytojų, kurie 

moko įvestus dalykus. Tai reikia padaryti paspaudus mygtuką „Priskirti mokytojus“ (žr. 33 pav.).  

 

33 pav. Neformaliojo švietimo dalykų priskyrimas mokytojams I.  

Vienam neformaliojo švietimo dalykui galite priskirti kelis mokytojus. Mokytojai priskiriami iš 

sąrašo pasirinkus reikalingą mokytoją ir paspaudus mygtuką „Pridėti“ (žr. 34 pav.).  
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34 pav. Neformaliojo švietimo dalykų priskyrimas mokytojams II.  

1.12. Tvarkaraščio pakeitimai  

Laikinai pasikeitus tvarkaraščiui galite jį pakoreguoti pasirinkę „Tvarkaraščiai“  „Tvarkaraščio 

pakeitimai“. Atsidariusiame lange pasirinkite dieną, grupę ir pamoką. Galite nurodyti, kad 

pamokos nebus arba pasirinkti kitą pamokos laiką (žr. 35 pav.).    

 

1.13. Atsijungimas nuo sistemos  

SVARBU: kiekvieną kartą baigę darbą su sistema, neužverkite naršyklės lango neatsijungę nuo 

sistemos. Tai padarykite dešiniame lango viršuje paspaudę mygtuką „Keisti aplinką“ ir 

pasirinkę „Atsijungti“ (žr. 36 pav.).  

  

  

35   pav. Tvarkaraščio pakeitimų įvedimas.   
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36   pav. Atsijungimas nuo sistemos.   
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2. MOKYTOJAMS, VADOVYBEI IR SPECIALISTAMS  

2.1. Registracija  

Pirmą kartą jungiantis prie el. dienyno reikia užsiregistruoti. Mokyklos darbuotojų registracijai 

reikalingas asmeninis raktas, kurį turi suteikti mokyklos el. dienyno administratorius (žr. 1 pav.).  

  

1 pav. Mokyklos darbuotojų (mokytojų) registracijai reikalingi duomenys.  

DĖMESIO! Registruotis reikia TIK VIENĄ kartą! Jei anksčiau jau buvote prisijungę, bet 

dabar to padaryti nepavyksta, kreipkitės į savo mokyklos el. dienyno administratorių – jis primins 

Jūsų prisijungimo vardą ir suteiks naują slaptažodį.  

Norėdami užsiregistruoti, interneto naršyklėje įveskite adresą http://www.tamo.lt ir 

atsidariusiame lange spauskite mygtuką „Prisijungti“, esantį puslapio dešinėje (žr. 2 pav.).  

 

2 pav. TAMO tinklalapis.  

Paspaudę mygtuką „Prisijungti“, matysite naudotojo prisijungimo langą. Kadangi pirmą kartą 

jungiantis reikia užsiregistruoti, spauskite mygtuką „Registracija“ (žr. 3 pav.).  

  

http://www.tamo.lt/
http://www.tamo.lt/
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3 pav. Naudotojo prisijungimas.   

Patekę į registracijos langą, pažymėkite, kad vykdote naudotojo registraciją ir užpildykite 

registracijos formą, t. y. įveskite gautą asmeninį raktą, sugalvotą naudotojo vardą bei slaptažodį, 

su kuriais turėsite jungtis kitą kartą. Užpildę įveskite apsaugos kodą ir išsaugokite duomenis (žr. 

4 pav.).  
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4 pav. Naudotojo registracija.   

Sėkmingai užsiregistravę iškart pateksite į dienyną, o kitą kartą turėsite jungtis su registracijos 

metu sugalvotais prisijungimo duomenimis.  

DĖMESIO! Jei registruojantis rašoma, kad toks naudotojo vardas jau yra užregistruotas, 

vadinasi, sugalvojote tokį naudotojo vardą, kuris jau yra užregistruotas kito asmens. Siūlome 

naudojo vardą kurti pagal savo vardą ir pavardę, pvz., vardas.pavardė ar pan.  

KĄ DARYTI, JEI NEPAVYKSTA UŽSIREGISTRUOTI?  

• Patikrinkite, ar tikrai pasirinkote naudotojo registraciją. 

• Patikrinkite, ar tikrai vedate asmeninį raktą.   
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• Pabandykite sugalvoti kitą naudotojo vardą, galbūt tas, kurį sugalvojote, jau yra 

užregistruotas kito asmens.   

• Patikrinkite, ar tinkamai pakartojote slaptažodį.  

• Patikrinkite, ar tinkamai įvedėte apsaugos kodą.   

Jei visgi nepavyksta užsiregistruoti, kreipkitės į savo mokyklos el. dienyno administratorių.  

2.2. Grupių sukūrimas  

Grupes, kurias mokote, galite susikurti pasirinkę „Mano dienynas“  „Grupės“ ir paspaudę 

mygtuką „Sukurti naują grupę“ (žr. 5 pav.).  

 

5 pav. Naujos grupės sukūrimas.  

Pirmajame grupės sudarymo žingsnyje pažymėkite, kokio mokymo srauto grupę kursite, 

įrašykite grupės pavadinimą, pasirinkite dalyką, grupės tipą (paprastas, namų ar savarankiškas 

mokymas) ir nurodykite grupės kursą bei savaitinių pamokų skaičių (žr. 6 pav.).  

  

 

6 pav. Grupės sudarymas I.  
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Užpildę duomenis keliaukite toliau. Antrajame grupės sudarymo žingsnyje matysite įvestą grupės 

pavadinimą ir pasirinkto mokymo srauto (lygio) klases bei jų mokinius. Pasižymėkite mokinius, 

kuriuos mokysite, ir keliaukite toliau (žr. 7 pav.).   

 

7 pav. Grupės sudarymas II.  

Trečiajame grupės sudarymo žingsnyje galėsite peržiūrėti savo pasirinkimus ir, jei reikės, juos 

koreguoti. Taip pat galėsite specialiųjų poreikių mokiniams pažymėti individualizuotą arba 

pritaikytą programą (žr. 8 pav.).  

  

 

8 pav. Grupės sudarymas III.  

Išsaugoję duomenis sukursite grupę ir matysite ją sąraše. Kiekvienam dalykui reikia susikurti 

atskirą grupę. Sudarydami grupę atidžiai peržiūrėkite, ar viską tinkamai nustatėte. Jei 

pastebėjote, kad kažką įvedėte ne taip ar norite grupę papildyti naujais mokiniais, prie grupės 

spauskite mygtuką „Redaguoti“ (žr. 9 pav.).  
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9 pav. Grupės redagavimas.  

Redaguodami grupę galite keisti jos pavadinimą, dalyką, tipą, kursą, savaitinių pamokų skaičių, 

programą ir pridėti arba pašalinti mokinius. Norėdami pridėti naujų mokinių, spauskite mygtuką 

„Pridėti mokinį“ (žr. 10 pav.).  

 

10 pav. Mokinio pridėjimas į grupę I.  

Mokiniai pridedami pagal pavardę, tad norėdami pridėti mokinį spauskite ant raidės, kuria 

prasideda mokinio pavardė, ir pasirinkite reikalingą mokinį iš sąrašo. Jei mokinys jau yra 

įtrauktas į kitą pasirinkto dalyko grupę, šalia mokinio rodomas raudonas kvadratėlis, ant kurio 

užvedus pelytę matysite įrašą, kad mokinys jau yra įtrauktas į kitą grupę (žr. 11 pav.).   
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11 pav. Mokinio pridėjimas į grupę II.  

DĖMESIO! Pridėję mokinį(-ius) ar koregavę kitus grupės duomenis nepamirškite jų išsaugoti.  

2.3. Tvarkaraščio įvedimas  

Tvarkaraštis įvedamas pasirinkus „Mano dienynas“  „Tvarkaraštis“. Įvedant tvarkaraštį rodoma 

einamoji savaitė, tad atidžiai pasirinkite reikalingą savaitę ir prie savaitės dienų spauskite 

mygtuką „Redaguoti“ (žr. 12 pav.).  
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12 pav. Tvarkaraščio įvedimas.  

Įvesdami tvarkaraštį pasirinkite grupę, pamokos eilės numerį, nurodykite, kiek laiko galioja 

įvedama pamoka (iki mokslo metų pabaigos ar tik kelias savaites), ir pasirinkite, ar įvedama 

pamoka vyks kiekvieną savaitę, ar tik lyginėmis arba nelyginėmis savaitėmis. Tokiu pačiu 

principu pridėkite ir kitas pamokas spausdami mygtuką „Pridėti pamoką“ (žr. 13 pav.).   

 

13 pav. Pamokų įvedimas į tvarkaraštį.  
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Įvedę pamokas nepamirškite išsaugoti duomenų. Norėdami ką nors pakeisti, spauskite mygtuką 

„Redaguoti“ ir atlikite pakeitimus.  

2.4. Pamokų pildymas  

Pamokos pildomos per tvarkaraštį. Norėdami įvesti pamoką pasirinkite „Mano dienynas“  

„Tvarkaraštis“ ir spauskite ant pamokos eilės numerio (žr. 14 pav.).  

 

2.5. Savarankiško / namų mokymo pamokų pildymas  

Jei mokykloje yra vaikų, kuriems skirtas savarankiškas ar namų mokymas, susikurkite atskirą 

grupę (su reikiamu tipu) ir pamokas jiems pildykite atskirai. Savarankiško ar namų mokymo 

užsiėmimai gali būti pildomi per tvarkaraštį kaip įprastos pamokos arba per atskirą meniu punktą 

pasirenkant pamokos laiką. Jei norite pildyti užsiėmimus ne pagal tvarkaraštį, pasirinkite „Mano 

dienynas“  „Savarankiškas/namų mokymas“. Atsidariusiame lange pasirinkite grupę, pamokos 

datą bei laiką ir spauskite mygtuką „Sukurti“ (žr. 15 pav.).  

 

15 pav. Savarankiško/namų mokymo pamokos įvedimas.  

DĖMESIO! Per atskirą meniu punktą galima pildyti užsiėmimus tik toms grupėms, prie kurių yra 

nurodytas savarankiško arba namų mokymo tipas. Jei išskleidžiamajame sąraše nematote 

reikalingos grupės, pasirinkite „Grupės“ ir pasitikrinkite, ar pažymėjote atitinkamą grupės tipą.  

  

14   pav. Pamokų pildymas.   
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2.6. Pradinių klasių mokytojams  

2.6.1. Lankomumas  

Pradinukų lankomumas gali būti žymimas pamokose arba savaitės ugdomojoje veikloje. Abiem 

atvejais būtina užpildyti tvarkaraštį.   

Jei pildote pamokas, lankomumą bei pavėlavimus, galite žymėti pačioje pamokoje ties mokiniu 

atitinkamai paspaudę n arba p (žr. 16 pav.).   

 

16 pav. Pradinukų lankomumo ir pavėlavimų žymėjimas pamokoje.  

Jei pildote tik savaitės ugdomąją veiklą, lankomumą galite žymėti ir ten. Pasirinkę savaitę ir 

grupę spauskite mygtuką „Žymėti lankomumą“ (žr. 17 pav.).  
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17 pav. Pradinukų lankomumo ir pavėlavimų žymėjimas savaitės ugdomojoje veikloje I.  

Atsidariusiame lange matysite grupės mokinius ir pamokas pagal įvestą tvarkaraštį, kur galėsite 

pažymėti n arba p (žr. 18 pav.).   
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18 pav. Pradinukų lankomumo ir pavėlavimų žymėjimas savaitės ugdomojoje veikloje II.  

DĖMESIO! Klasių auklėtojai gali pažymėti visos dienos lankomumą. Jei mokinys nebuvo/nebus 

visos dienos pamokose, klasės auklėtojas pamokose gali pažymėti N, kurią įrašius n raidės bus 

automatiškai įrašytos į visas tos dienos mokinio pamokas (žr. 19 pav.). Kiti mokytojai matys n 

raides, o prireikus galės jas pašalinti.   
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19 pav. Visos dienos pradinukų lankomumo žymėjimas.  
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2.6.2. Praleistų pamokų pateisinimas  

Praleistas pamokas gali pateisinti klasių auklėtojai.   

Norėdami pateisinti savo auklėtinių praleistas pamokas, pasirinkite „Klasės vadovui“  „N 

pateisinimas“ ir spauskite mygtuką „Sukurti“. Atsidariusiame lange pažymėkite mokinį(-ius), 

kuriam(-iems) norite pateisinti pamokas, pasirinkite pateisinimo priežastį ir nurodykite 

laikotarpį. Jei pateisinate ne visas pasirinktų dienų pamokas, galite nurodyti, kurias, ir parašyti 

komentarą (žr. 20 pav.).  

 

2.7. Atsijungimas nuo sistemos  

SVARBU: kiekvieną kartą baigę darbą su sistema, neužverkite naršyklės lango neatsijungę nuo 

sistemos. Tai padarykite dešiniame lango viršuje paspaudę mygtuką „Keisti aplinką“ ir 

pasirinkę „Atsijungti“ (žr. 21 pav.).  

 

  

20   pav. Praleistų pamokų pateisinimų įvedimas.   

  

21   pav. Atsijungimas nuo sistemos.   
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3.  BENDRA INFORMACIJA 

3.1.  Mokytojų pavadavimai 

Administratorius 

Mokyklos dienyno administratorius, norėdamas sukurti mokytojų pavadavimą, pasirenka skiltį 

„Mokytojų pavadavimai“ ir paspaudžia mygtuką „Sukurti“. Atsidariusiame lange užpildoma 

informacija apie vaduojamą ir vaduojantį mokytoją, taip pat nurodoma vadavimo data. Jei dar 

nežinoma iki kada turėtų tęstis pavadavimas, jo datą galima nurodyti pavadavimui pasibaigus 

(žr. 1 pav.). 

 

1 pav. Naujo pavadavimo sukūrimas 

Sukūrus pavadavimą jį galime redaguoti (patikslinti vaduojamą laikotarpį) arba jį pašalinti. 

Pašalinti sukurtus pavadavimus galima tik tada, kai vaduojantis mokytojas nėra pravedęs nei 

vienos pamokos. 

 

Mokytojas 

Kai mokyklos dienyno administratorius užregistruoja pavadavimą, mokytojas pasirinkęs skiltį 

„Pavadavimai“ mato tris laukelius – „Tvarkaraštis“, „Aš pavadavau“ ir „Mane pavadavo“ (žr. 2 

pav.).  
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2 pav. Pavadavimų skiltis iš mokytojų paskyros 

Skiltyje „Tvarkaraštis“ mokytojai mato vaduojamo mokytojo tvarkaraštį ir per šią skiltį 

vaduojantys mokytojai vaduoja pamokas. Skiltyje „Aš pavadavau“ matomos visos pravestos 

pavaduotos pamokos, kurias galima pašalinti ir redaguoti, o skiltyje „Mane pavadavo“ mokytojas 

mato savo pamokas, kurias pavadavo kiti mokytojai. 

 

3.2. Mokytojų teminiai planai 

Mokytojų teminiai planai skirti palengvinti mokytojų pamokos vedimą.  

Mokyklos dienyno administratorius skiltyje „Mokytojų teminiai planai“ gali matyti visų mokyklos 

mokytojų sukurtus teminius planus ir juos peržiūrėti. 

 

Mokytojas 

Mokytojas teminius pamokų planus turi susikurti skiltyje „Teminiai planai“. Paspaudus mygtuką 

„Sukurti“ reikia įvesti teminio plano pavadinimą, glaustą aprašymą ir pasirinkti dalyką, kuriam 

šis teminis planas bus priskirtas. Kitas žingsnis „Pridėti temą“, kurio pagalba mokytojai susikuria 

visus reikiamus pamokų planus (įrašo pavadinimą, trumpą aprašymą, prideda valandų skaičių) 

(žr. 3 pav.). 
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3 pav. Teminio plano sukūrimas 

 

Sukurtą teminį planą reikia priskirti prie konkrečios grupės. Mokytojas paspaudžia ant konkrečios 

grupės pavadinimo, pasirenka planą ir viską išsaugo (žr. 4 pav.). 
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4 pav. Teminio plano priskyrimas 

 

Kai teminis planas jau yra priskirtas prie konkrečios grupės, jį galima naudoti vedant pamokas. 

Atsivertus konkrečios pamokos langą, prie skilties „Pamokos tema iš teminio plano“ reikia 

pasirinkti  konkrečią temą ir spausti „Perkelti temą“. Pasirinkta tema automatiškai persikelia prie 

bendros pamokos temos (žr. 5 pav.). 

 
5 pav. Temos pasirinkimas 
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3.3. Praleidimų pateisinimas 

Administratorius 

Mokyklos dienyno administratorius skiltyje „Praleidimų pateisinimas“, pasirinkdamas konkrečią 

klasę ir mokinį, gali matyti mokinių pateisintas pamokas. 

 

Mokytojas 

Mokinių praleistas pamokas gali pateisinti tik klasės auklėtojas per skiltį „N pateisinimai“  

„Sukurti“. Atsidariusiame lange pasirenkamas konkretus klasės mokinys ir  įvedama reikiama  

informacija (dokumento tipas, pateisinamas laikotarpis, jei reikia, galima išskirti konkrečias 

pamokas, pastabos) (žr. 6 pav.). Prireikus sukurtą pateisinimą galima pakoreguoti. 

 
6 pav. Pateisinimo sukūrimas 

 

3.4. Atleidimo dokumentai 

Atleidimo dokumentai skirti atleisti mokinį nuo pamokų dėl ta tikrų priežasčių. Apie įvestą 

atleidimo dokumentą dalyko mokytojai sužino vesdami pamokas, nes prie konkretaus mokinio 

matoma žvaigždutė, ant kurios užvedus kompiuterio pelytę parodomas įrašas, kad mokinys yra 

atleistas ir nurodomas atleidimo laikotarpis. 

 

Administratorius 

Mokyklos dienyno administratorius skiltyje „Atleidimo dokumentai“, pasirinkdamas konkrečią 

klasę ir mokinį (arba visus mokinius), gali matyti mokinių atleidimus. Atleidimo dokumente 

nurodomas laikotarpis, dalykas, nuo kurio atleistas mokinys, atleidimo priežastis ir dokumento 

įvedimo data. 

 

Mokytojas 

Mokinių atleidimo dokumentus gali sukurti klasės auklėtojas arba sveikatos priežiūros 

specialistas per skiltį „Atleidimo dokumentai“ > „Sukurti“. Atsidariusiame lange pasirenkamas 

konkretus klasės mokinys ir  įvedama reikiama  informacija (dalykas, nuo kurio atleistas 

mokinys, atleidimo laikotarpis, atleidimo priežastis, jei yra, dokumento data ir numeris) (žr. 7 

pav.). 
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7 pav. Atleidimo dokumento sukūrimas 

  

3.5. Mokinių dokumentai 

Mokinių dokumentus gali įvesti tiek mokyklos dienyno administratorius, tiek klasės auklėtojas 

(„Mokinių dokumentai“  „Sukurti“).  Atsidariusiame lange pasirenkamas reikiamas dokumento 

tipas ir užpildomi visi laukeliai (žr. 8 pav.). 

 
8 pav. Mokinio dokumento sukūrimas 
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DĖMESIO! Įvestas mokinio dokumentas papildomo funkcionalumo nesuteikia, tai tik 

dokumentas. 

 

3.6. Atsiskaitomieji darbai 

Administratorius 

Skiltis „Atsiskaitomieji darbai“ skirta atsiskaitomųjų darbų peržiūrai. Dienyno administratorius, 

pasirinkęs konkrečią klasę, gali peržiūrėti kiekvienai grupei paskirtus atsiskaitomuosius darbus. 

 

Mokytojas 

Kiekvienas mokytojas savo grupei gali sukurti atsiskaitomąjį darbą - „Atsiskaitomieji darbai“  

„Sukurti“. Pasirinkus konkrečią grupę ir datą, galima peržiūrėti ar tos grupės mokiniams nėra 

suplanuoto atsiskaitomojo darbo pas kitą mokytoją (žr. 9 pav.). 

 

9 pav. Atsiskaitomųjų darbų peržiūra 

 

Jei pasirinkta data grupė neturi suplanuoto atsiskaitomojo darbo, mokytojas paspaudžia ant 

grupės ir atsidariusiame lange pažymį atsiskaitomojo darbo tipą (žr. 10 pav.). 
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10 pav. Atsiskaitomojo darbo tipo parinkimas 

 

3.7. Egzaminų pasirinkimai 

Dešimtų ir dvyliktų klasių egzaminų laikymo pasirinkimą galima atlikti ir per TAMO dienyną.  
Egzaminų nustatymus atlieka mokyklos administratorius. 

 

Per skiltį „Egzaminų vertinimas“  reikia aktyvuoti egzaminų pasirinkimo datą ir egzaminų centro 

dalykams parinkti dalykų atitikmenį iš savo mokyklos, paspaudus mygtuką „Redaguoti“ (žr. 11 

pav.). 
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11 pav. Egzaminų nustatymas 

 

Kai mokyklos dienyno administratorius aktyvuoja egzaminų pasirinkimo datą ir parenka 

egzaminų dalykų atitikmenis, mokiniai skiltyje „Egzaminų pasirinkimas“ pasirenka egzaminus ir 

juo patvirtina (žr. 12 pav.). 

 
12 pav. Egzaminų pasirinkimas ir jų patvirtinimas 

 

Skiltyje „Egzaminų pasirinkimai“ dienyno administratorius, pasirinkęs konkrečią klasę, vieną ar 

visus mokinius mato, kokie egzaminai yra pasirinkti. Yra galimybė mokinių pasirinktus 

egzaminus atsispausdinti PDF formatu (žr. 13 pav.). 
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13 pav. Mokinių egzaminų pasirinkimas 

 

3.8. Egzaminų vertinimas 

Skiltyje „Egzaminų vertinimai“, pasirinkus konkrečią klasę, konkretų dalyką ir paspaudus 

„Pasirinkti“ – pasirodys pasirinktos klasės mokinių sąrašas, kur tiek mokyklos dienyno 

administratorius, tiek klasės auklėtojas galės įrašyti egzaminų ir įskaitų vertinimus. 

 

Įrašyti vertinimai bus matomi mokinių paskyroje „Egzaminų vertinimas“ ir mokinių mokymosi 

apskaitos suvestinės ataskaitoje. 

 

3.9. Vertinimų būsenos 

Skiltis  „Vertinimo būsenos“ skirta trimestrų / pusmečių aktyvavimui ir deaktyvavimui. 

Trimestrų / pusmečių vedimo nustatymus atlieka mokyklos dienyno administratorius, pasirinkęs 

konkrečią klasę ir uždėjęs varnelę prie reikiamo laikotarpio (žr. 14 pav.). Aktyvuotas laikotarpis 

mokytojams suteikia teisę įrašyti trimestro / pusmečio rezultatą. Administratoriui nuėmus 

varnelę, mokytojai galės peržiūrėti įrašytus įvertinimus, tačiau atlikti pakeitimų jau nebegalės. 

 
14 pav. Laikotarpių vertinimo nustatymai 
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3.10. Atostogų datos 

Administratorius 

Atostogų datas nustato mokyklos dienyno administratorius „Atostogų datos“  „Bendros 

atostogos“. Atostogų datas galima nustatyti kiekvienam srautui atskirai arba, jei sutampa, 

keliems srautams iš karto. Pasirinkus konkrečias klases, nustatomos reikalingos atostogų datos 

ir spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“ (žr. 15 pav.). Sukurtus atostogų laikotarpius galima 

koreguoti mokslo metų eigoje. 

 

15 pav. Atostogų datų nustatymas 

 

Mokytojas 

Kiekvienas mokytojas savo paskyroje mato administratoriaus įvestas atostogų datas, tačiau 

koregavimų atlikti negali. 

 

3.11. Mokinių atestatų vertinimas 

Skiltyje „Mokinių atestatų duomenys“ yra įrašomi mokinio baigimo rezultatai, kurie atsispindi 

pagrindinėje ataskaitoje „Mokinių mokymosi pasiekimai“. Mokinių atestatų duomenis gali įrašyti 

tiek mokyklos dienyno administratorius, tiek klasės auklėtojas, skiltyje nurodęs klasę ir dalyką 

(žr. 16 pav.). 
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16 pav. Mokinių atestatų duomenų įrašymas 

 

DĖMESIO! Dalykų pasirinkimo sąraše rodomi tik tie dalykai, kuriuos mokiniai mokosi 

einamaisiais mokslo metais. Jei atestato duomenyse reikalingas dalykas, kurį mokiniai mokėsi 

praėjusiais mokslo metais, dalyko mokytojas einamuosiuose mokslo metuose turi susikurti grupę 

su trūkstamu dalyku. Tik tuomet reikalingas dalyko pavadinimas atsiras mokinių atestatų 

duomenų skiltyje „Dalykas“. 

 

3.12. Pagyrimai / pastabos 

Pagyrimus ir pastabas gali sukurti tiek mokyklos dienyno administratorius, tiek klasės auklėtojas 

„Pagyrimai/pastabos“  „Sukurti“. Pagyrimus/pastabas galima skirti konkrečiam mokiniui arba 

visai klasei, nurodant ar tai yra pastaba, pagyrimas ar komentaras (žr. pav.). 

 

17 pav. Pagyrimo/pastabos/komentaro įrašymas 
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Visus įvestus pagyrimus/pastabas galima pašalinti, prie konkretaus įrašo paspaudus mygtuką 

„Trinti“. 

 

3.13. Dokumentų saugykla 

Dokumentų saugykla skirta saugoti įvairias bylas (užduotis, konspektus, mokomąją medžiagą ir 

pan.). Įvairius dokumentus į dokumentų saugyklą pasirinktai grupei gali įkelti administratorius 

ir mokytojas savo mokomoms grupėms. Įkelta medžiaga bus matoma ir mokinių paskyrose (žr. 

18 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 pav. Bylos įkėlimas į dokumentų saugyklą 

 

3.14. Sveikatos duomenys 

Sveikatos duomenis gali suvesti sveikatos priežiūros specialistas. Skiltyje „Sveikatos duomenys“, 

pasirenkama klasė ir pasirodo visas pasirinktos klasės mokinių sąrašas. Prie kiekvieno mokinio 

yra pasirinkimas „Redaguoti“, kurį paspaudus, galima įvesti informaciją apie sveikatos duomenis 

(žr. 19 pav.). 



  

  

  49  
© UAB „Tavo mokykla“  

  

  

 

 

 

19 pav. Mokinio sveikatos duomenų įvedimas 

 

Sveikatos priežiūros specialisto įvestus sveikatos duomenis mokyklos dienyno administratorius 

gali matyti per skiltį „Sveikatos duomenys“. Peržiūros metu reikia pasirinkti konkrečią klasę. 

Mokytojams mokinių sveikatos duomenys atvaizduojami skiltyje „Grupės“ ir prie konkrečios 

grupės pasirinkus „Sveikatos duomenys“. 

 

3.15. Fizinių rodiklių kategorijos 

Fizinius rodiklius gali įvesti tik kūno kultūros mokytojas (būtina turėti grupę su dalykų kūno 

kultūra) skiltyje „Fiziniai rodikliai“. Skiltyje mokytojai patys susikuria fizinių rodiklių pavadinimus 

(„Sukurti“). Fizinių rodiklių pavadinimus mokytojai gali redaguoti ir ištrinti (žr. 20 pav.). 
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20 pav. Fizinių rodiklių sukūrimas 

 

Visi sukurti fizinių rodiklių pavadinimai atsispindi skiltyje „Grupių fiziniai rodikliai“. Pasirinkus 

konkretų pavadinimą, paspausti „Vertinti“, įrašyti ir išsaugoti rezultatus, kuriuos vėliau bus 

galima peržiūrėti (žr. 21 pav.). 

 

 

21 pav. Fizinių rodiklių vertinimas 
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Mokyklos dienyno administratorius fizinių rodiklių pavadinimus gali pamatyti skiltyje „Grupių 

fizinių rodiklių kategorijos“. Pasirinkus konkretų kūno kultūros mokytoją, bus matomi jo sukurti 

fizinių rodiklių pavadinimai ir grupių skaičius, kurioms yra priskirtas fizinis rodiklis. 

 

3.16. Klasių veiklos 

Kiekvieno mokytojo, kuris turi auklėjamąją klasę, paskyroje yra skiltis „Klasės veiklos“. Jose 

auklėtojas pasirinka funkciją „Sukurti“. Atsidariusiame lange, mokytojas klasės veiklą gali sukurti 

visai klasei arba pasirinktiems mokiniams. Klasės veiklos įvedime būtina nurodyti datą, veiklos 

rūšį, veiklą, trukmę ir pridėti trumpą aprašymą (žr. 22 pav.). 

 

22 pav. Klasių veiklų sukūrimas 

 

Mokyklos dienyno administratorius visas mokytojų sukurtas ir aprašytas klases veiklas gali 

stebėti per skiltį „Klasių veiklos“. 

 

3.17. Tėvų susirinkimai 

Klasės auklėtojai kuria tėvų susirinkimus (skiltis „Tėvų susirinkimai“  „Sukurti“), kuriuos savo 

paskyrose mato mokinių tėvai. Kuriant tėvų susirinkimą svarbu pasirinkti datą, laiką, nurodyti 

vietą ir pateikti trumpą susirinkimo aprašymą, tikslą (žr. 23 pav.). 
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23 pav. Tėvų susirinkimo sukūrimas 

 

3.18. Klasių gimtadieniai 

Klasės mokinių gimtadienius įveda klasės auklėtojas (skiltis „Gimtadieniai“  „Įvesti“). Prie 

mokinių įvesti jų gimimo datą (pvz.: 2000-05-08) ir rinktis „Išsaugoti“. Įvesti duomenys matosi 

bendrame klasės mokinių gimtadienių lange (žr. 24 pav.). 

 

24 pav. Gimtadienių sukūrimas 

 

Auklėtojai įvestus gimtadienius gali redaguoti ir pašalinti pasirinkę skiltį „Įvesti“. 
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Dienyno administratorius skiltyje „Klasių gimtadieniai“ mato mokytojų įvestus duomenis. 

Pasirinkus konkrečią klasę,  matosi tos klasės mokinių gimimo datos. 

 

3.19. Raštinė 

Skiltis „Raštinė“ skirta suformuoti dokumentus apie moksleivių mokymosi faktą ir apie moksleivių 

mokymosi laikotarpio rezultatus. Prašymą dėl pažymos apie moksleivių mokymosi faktą 

suformavimą,  gali pateikti patys tėvai savo paskyrose „Raštinė“ > „Užsakyti pažymą apie 

moksleivio mokymosi faktą“. Mokyklos dienyno administratorius gali pateikti prašymą ir dėl 

pažymos apie moksleivių mokymosi faktą, ir dėl moksleivių mokymosi laikotarpio rezultatų 

(„Raštinė“ – pasirinkti pažymos tipą – „Užsakyti“). Kai prašymas yra suformuotas, prie skilties 

„Būsenų keitimas“ pasirinkite „Ruošti“ (žr. 25 pav.). 

 

 

25 pav. Pažymos suformavimas 

 

Suformuotas pažymas administratorius gali atsisiųsti įvairias formatais (PDF, DOCX, XLS, RTF). 

 

DĖMESIO! Pažymos bus suformuotos tik tada, kai bus įvesti visi mokyklos rekvizitai (skiltis 

„Rekvizitai“). 
 

3.20. Mokytojų tvarkaraštis 

Mokyklos dienyno administratorius skiltyje „Mokytojų tvarkaraščiai“ gali stebėti visų mokytojų 

įvestas pamokas. Pasirinkus konkretų mokytoją, matosi to mokytojo visos įvestos pamokos, taip 

pat yra galimybė jas koreguoti (pašalinti, įtraukti, pakeisti). Visi atlikti keitimai bus matomi ir 

pačiam mokytojui ir mokiniams. 
 

3.21. Klasių tvarkaraštis 

Skiltyje „Klasių tvarkaraštis“ mokyklos dienyno administratorius peržiūri pasirinktos klasės 

pamokas. Tvarkaraštis pateikia informaciją apie konkrečios klasės grupę ir parodo klasės 

mokinių skaičių grupėje. 
 

https://sistema.tamo.lt/Rastine/AtsisiustiDokumenta/5774?formatas=Pdf
https://sistema.tamo.lt/Rastine/AtsisiustiDokumenta/5774?formatas=Docx
https://sistema.tamo.lt/Rastine/AtsisiustiDokumenta/5774?formatas=Xls
https://sistema.tamo.lt/Rastine/AtsisiustiDokumenta/5774?formatas=Rtf
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3.22. Mėnesių peržiūra 

Skiltis „Mėnesių peržiūra“ skirta užrakinti / atrakinti mokytojų mėnesius. Mėnesių užrakinimas 

svarbus tada, kai norima išvengti duomenų netikslumų. Mėnesio užrakinimas neleidžia 

mokytojams keisti, įrašyti naujų pažymių. Remiantis mokyklos viduje priimtomis taisyklėmis, 

kiekvienas  mokytojas uždaro savo mėnesius per skiltį „Mėnesių užbaigimas“. 

 

SVARBU! Atrakinti užrakintus mėnesius gali tik mokyklos dienyno administratorius („Mėnesių 

peržiūra“ > paspaudus ant mokytojo vardo ir pavardės). 

 

3.23. Trimestrai / Pusmečiai 

Administratorius 

Skiltyje „Trimestrai/Pusmečiai“ mokyklos dienyno administratorius, pasirinkęs konkretų mokymo 

lygį, dalyką, grupę, pogrupį ir laikotarpį,  gali matyti mokytojų įrašytus įvertinimus. Jokių 

koregavimų atlikti negalima.  

Mokyklos dienyno administratorius turi aktyvuoti trimestrų/pusmečių vedimą skiltyje „Vertinimo 

būsenos“. 

 

Mokytojas 

Mokytojas skiltyje „Trimestrai/Pusmečiai“ pasirenka konkrečią grupę, pogrupį ir laikotarpį. 

Kiekvienam mokiniui įrašo pažymį. Pažymiai įrašomi automatiškai, jų papildomai išsaugoti 

nereikia. 

Jei nėra užrakintas trimestrų/pusmečių vedimus, įvestus pažymius galima koreguoti. 

 

3.24. Apklausos 

Apklausas gali kurti tiek mokyklos dienyno administratorius, tiek mokytojai skiltyje „Apklausos“ 

 „Sukurti naują“. Apklausos sudarymo metu būtina įrašyti apklausos pavadinimą, trumpą 

aprašymą (lauko reikšmė negali būti ilgesnė nei 200 simbolių), pažymėti apklausiamųjų grupes, 

įvardinti ar apklausa yra anoniminė/aktyvi  ir pažymėti apklausiamąsias klases (žr. 26 pav.). 
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26 pav. Apklausos sukūrimas 

 

Įvedus minėtą informaciją, galima pridėti klausimus („Pridėti klausimą“). Pridedant klausimą 

galima pasirinkti klausimo tipą (vienas atsakymo variantas, keli atsakymo variantai...). Įvedus 

visus klausimus būtina apklausą išsaugoti („Išsaugoti“). 

 

Sukurtą apklausą galima redaguoti, tik prieš tai reikėtų ją deaktyvuoti. 

 

3.25. Asmeniniai duomenys 

Tiek mokyklos dienyno administratorius, tiek mokytojai gali pasikeiti savo asmeninius duomenis 

(„Asmeniniai duomenys“). Skiltyje matomi du variantai „Įvesti kontaktinius duomenis“ ir  „Keisti 

asmeninius/prisijungimo duomenis“. 

 

Skiltyje „Įvesti kontaktinius duomenis“ galima įvesti ir patvirtinti elektroninio pašto adresą, kuris 

padės pamiršus prisijungimo duomenis, telefono numerius, adresą (žr. 27 pav.). 
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27 pav. Kontaktinių duomenų įvedimas 

 

Skiltyje „Keisti asmeninius/prisijungimo duomenis“ galima pasikeisti prisijungimo vardą, 

slaptažodį, redaguoti vardą, pavardę bei pasikeisti slaptažodį.  

 

DĖMESIO! Jei keičiate prisijungimo duomenis turite spausti po jais esantį mygtuką „Išsaugoti“, 

jei slaptažodį – po slaptažodžio keitimu esantį „Išsaugoti“ (žr. 28 pav.). 

 

 
28 pav. Asmeninių arba prisijungimo duomenų keitimas 

 

 

3.26. Mokinio duomenų keitimas 

Mokinių duomenis gali keisti tik mokyklos dienyno administratorius skiltyje „Mokiniai“, susiradus 

reikiamą mokinį ir ant jo paspaudus. Atsidariusiame lange, administratorius turi galimybę mokinį 

pašalinti, keisti klasę, įvesti kontaktinius duomenis, jei pamiršo, pakeisti / priminti prisijungimo 
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duomenis, parašyti pagyrimą ar pastabą ir patikrinti dalykus, kuriuos mokinys mokosi (žr. 29 

pav.). 

 
29 pav. Mokinio duomenų keitimas 

 

3.27. Mokytojų duomenų keitimas 

Mokytojų duomenis gali keisti tik mokyklos dienyno administratorius skiltyje „Mokytojai“, 

susiradus reikiamą mokytoją ir ant jo paspaudus. Atsidariusiame lange, administratorius turi 

galimybę mokytoją pašalinti, įvesti kontaktinius duomenis, jei pamiršo, pakeisti/priminti 

prisijungimo duomenis (žr. 30 pav.). 

 

30 pav. Mokytojo duomenų keitimas 

 

3.28. Mokinio tėvų duomenų keitimas 

Mokinio tėvų duomenis gali keisti tik mokyklos dienyno administratorius skiltyje „Mokinių tėvai“, 

susiradus reikiamą mokinio tėvą ir ant jo paspaudus. Atsidariusiame lange, administratorius turi 

galimybę pakeisti/priminti prisijungimo duomenis. 
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3.29. Individualizuotas / pritaikytas mokymas 

 

Individualizuotas ir pritaikytas programas mokiniams skiria grupių mokytojai. Prie pasirinktos 

grupės paspaudus mygtuką „Redaguoti“, atsidarius mokinių sąrašui, prie pasirinkto mokinio 

stulpelyje „Programos keitimas“ pasirinkite „Redaguoti“ (žr. 31 pav.). 

 

 

31 pav. Programų priskyrimas (1) 

 

Pasirinkus programą, mokytojas turi nurodyti nuo kokios dienos programa bus pritaikoma ir ją 

priskirti (žr. 32 pav.). 

 

32 pav. Programų priskyrimas (2) 

 

Jei mokiniui buvo priskirta viena programa, o po kažkurio laikotarpio turi būti priskirta kita 

programa, mokytojas dabartinę programą turi sustabdyti ir priskirti naują (žr. 33 pav.). 
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33 pav. Programų sustabdymas 

 

 

 


