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Kaip prisijungti prie „Mano dienynas“ sistemos?

Prisijungimo duomenis suteikia mokyklos administratorius arba klasės vadovas. Jeigu
neturite, nežinote ar pamiršote savo prisijungimo duomenis, kreipkitės į savo mokyklos
administratorių, klasės vadovą arba rašykite el. paštu: info@manodienynas.lt.

1.1 Prisijungimo prie „Mano Dienynas“ sistemos būdai
Prisijungti galite dviem būdais.
1.

Naudodami elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

2.

Naudodami identifikacinį (ID) kodą ir slaptažodį.

1.2 Prisijungimo prie „Mano dienynas“ sistemos laukai
Prie sistemos „Mano dienynas“ galite prisijungti adresu: www.manodienynas.lt.
Norėdami prisijungti prie sistemos naudodami ID kodą arba elektroninio pašto adresą ir
slaptažodį, puslapio viduryje esančiuose laukeliuose įveskite savo prisijungimo duomenis
(žr. 1.1 pav.), tada spauskite „Prisijungti“.

Prisijungti

1.1 pav. Prisijungimo langas www.manodienynas.lt

Jeigu negalite prisijungti prie sistemos „Mano dienynas“ perskaitykite informaciją pateiktą
meniu punkte „Negalite prisijungti“ ir pabandykite atlikti aprašytus veiksmus.
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1.3 Pirmą kartą prisijungėte?
Jeigu prie sistemos „Mano dienynas“ jungiatės pirmą kartą sistema paprašys Jūsų
patvirtinti savo pašto adresą. Raudonai pažymėtame laukelyje sistema parodys sistemoje
įrašytą elektroninio pašto adresą (sistemos vartotojams, kurie nepateikia duomenų apie
savo elektroninio pašto adresus sistema juos sugeneruoja automatiškai). Į elektroninio
pašto įvedimo lauką Jūs turite įrašyti tikrą savo elektroninio pašto adresą, į kurį Jums bus
atsiųstas elektroninis laiškas su nuorodą kurią paspaudę Jūs patvirtinsite savo elektroninio
pašto adresą.

1.2 pav. Elektroninio pašto adreso patvirtinimas

Sistemos vartotojams, kurie neturi elektroninio pašto dėžučių turėtų informuoti sistemos
„Mano dienynas“ administraciją, kad jiems būtų nuimta elektroninio pašto patvirtinimo
funkcija.

1.4 Kaip pasikeiskite slaptažodį?
Prisijungę prie „Mano Dienynas“ sistemos, kairėje pusėje paspauskite menių punktą
„Nustatymai“->„Prisijungimo parametrai“. Į tuščius laukelius,

nuo viršaus į apačią,

suveskite reikalingus duomenis: Senas slaptažodis -> Naujas slaptažodis -> Pakartoti
naują slaptažodį:(žr. 1.2 pav.). Mokyklos vadovas/administratorius norėdamas pasikeisti
savo slaptažodį, turi pasikeisti savo prisijungimo tipą, į mokytoją arba klasės vadovą,
viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Keisti prisijungimo tipą“ ir pasirinkite pagal
poreikį tinkamą prisijungimo tipą: mokytojas arba klasės vadovas.
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1.3 pav. Slaptažodžio keitimas

1.5 Slaptažodžio priminimo funkcija
Jeigu pamiršote savo slaptažodį, Jūs galite pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija.

1.3 pav. Slaptažodžio priminimo funkcija

Tituliniame

sistemos

„Mano

dienynas“

puslapyje

paspauskite

mygtuką

„Priminti

slaptažodį“, sistema Jums atidarys naują naršyklės langą, kuriame Jūs turėsite įvesti
TIKRĄ savo elektroninio pašto adresą (funkcija veiks tik tada jeigu sistemoje „Mano
dienynas“ buvo įvestas Jūsų tikras elektroninio pašto adresas).

1.4 pav. Elektroninio pašto įvedimo laukas

Įvedę savo TIKRĄ elektroninio pašto adresą paspauskite mygtuką „Atnaujinti slaptažodį“ ir
Jūs į nurodytą elektroninio pašto dėžutę gausite informacinį laišką. Laiške rasite trumpą
aprašymą ir nuorodą, kurią paspaudę (arba nukopijavę į naršyklės langą, jeigu nuoroda
yra neaktyvi) Jūs galėsite pasikeisti savo slaptažodį.
Pastaba: kai kurios pašto dėžutės (inbox.lt, yandex.ru, one.lt ir kt.) blokuoja automatinių
laiškų siuntimą, todėl jeigu negavote automatinio laiško informuokite sistemos „Mano
dienynas“ administraciją, kuri atnaujins Jūsų prisijungimo duomenis.
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Kaip atsijungti nuo „Mano Dienynas“ sistemos?

Norėdami atsijungti nuo „Mano dienynas“ sistemos, spauskite kairėje pusėje esantį meniu
punktą „Atsijungti“, arba dešinėje, viršutiniame kampe esantį mygtuką „Atsijungti“.

2.1 pav. Atsijungimas

3

Pagalba sistemoje „Mano dienynas“

Jei nežinote kaip naudotis „Mano dienynas“ sistema, pastebėjote neatitikimą sistemoje ar
norite gauti Jums aktualią informaciją, galite naudoti meniu punktą „Pagalba“ ir paspaudę
mygtuką „Užduoti klausimą“, informuoti sistemos „Mano dienynas“ administraciją.

3.1. pav. Kaip užduoti klausimą

Norėdami užduoti klausimą turite užpildyti būtiną informaciją – nurodyti savo elektroninį
paštą (pageidautina dažnai naudojamą). Nurodę būtiną informaciją laukelyje „Klausimas“
galite užduoti klausimą.

3.2. pav. Klausimo pildymo forma
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Atsakymą į užduotą klausimą Jūs gausite į laukelyje „E. paštas“ nurodytą elektroninį paštą.
Sistemos „Mano dienynas“ administracija teikia nemokamas konsultacijas ir pagalbą
visiems sistemos vartotojams.
Skambučių centro informacija:
Telefonas - (8 5) 210 1441
Darbo laikas - darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val.
Elektroninis paštas - info@manodienynas.lt.
Norėdami gauti visą Jus dominančią informaciją apie sistemą „Mano dienynas" galite
kreiptis nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu.

4

Kaip pakeisti prisijungimo tipą ir mokyklą?

Jeigu „Mano dienynas“ sistemoje turite kelis vartotojo tipus, pvz.: Tėvas, mokytojas ir
mokyklos vadovas arba esate priregistruotas dviejose ar daugiau mokyklų, kurios
naudojasi sistema „Mano dienynas“, prie sistemos Jūs turite jungtis naudodami tik vieną
prisijungimo vardą ir slaptažodį. Prisijungę prie sistemos galite nesunkiai pasikeisti
vartotojo tipą. Dešiniajame viršutiniame lango kampe paspauskite „Keisti prisijungimo tipą“
(žr. 4.1 pav.) arba „Keisti mokyklą“ (žr. 4.2 pav.), ir pasirinkite vartotojo tipą ir reikiamą
mokyklą.

4.1 pav. Keisti prisijungimo tipą

4.2 pav. Keisti mokyklą

5

Pranešimai sistemoje „Mano dienynas“

Naudodami šį meniu punktą mokiniai, tėveliai, mokytojai ir mokyklos vadovai gali keistis
aktualia informacija ir bendrauti. Mokytojas arba klasės vadovas gali bet kuriuo metu
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informuoti apie pasikeitimus ar naujoves mokykloje, tėveliai, savo ruožtu, gali klausti
klasės vadovų ar mokytojų kaip sekasi jų vaikams.

5.1

Kas gali siųsti ir kas gali gauti pranešimus?

Gauti pranešimus gali visi sistemos vartotojai.
Siųsti pranešimus gali tėveliai, mokytojai ir mokyklos vadovai.

5.2

Kaip rašyti pranešimus?

Norėdami išsiųsti pranešimą, spauskite „Pranešimai“ -> „Rašyti naują pranešimą“,
pasirinkite adresatą, įveskite tekstą ir spauskite „Siųsti“.

5.3

Kaip peržiūrėti gautus pranešimus?

Norėdami peržiūrėti visus gautus pranešimus, spauskite „Pranešimai“ -> „Gauti
pranešimai“. Peržiūrėti gautus privačius pranešimus galite paspaudę „Pranešimai“ ->
„Privatūs pranešimai“. Pranešimai rūšiuojami pagal datą.

5.4

Kaip peržiūrėti siųstus pranešimus?

Norėdami peržiūrėti išsiųstus pranešimus, spauskite „Pranešimai“ -> “Išsiųsti pranešimai“.
Privačius siųstus pranešimus peržiūrėti galite paspaude „Pranešimai“ -> „Išsiųsti privatūs
pranešimai“.

5.5

Pranešimų sistema mokiniams

Mokiniai gali tik gauti pranešimus. Jie gali būti dviejų tipų, paprasti pranešimai arba
pagyrimai/pastabos. Pranešimų meniu punkte mokiniai gauna informacinius pranešimus.
Pagyrimų/pastabų punkte mokiniai gauna vertinimus apie darbą pamokoje elgesį ir kt.
Pagyrimų/pastabų meniu punkte pradinių klasių mokiniai gauna ideografinius mokytojų
įvertinimus.

5.1 pav. Pranešimų sistema mokiniams

Kuo skiriasi paprastas pranešimas nuo pagyrimo/pastabos?
Pagyrimus/pastabas galima peržiūrėti pasirinkę „Pranešimai“ -> „Gauti pranešimai“ su
prierašu (pagyrimas / pastaba) (žr. 5.2 pav.) arba pasirinkę „Pažymių knygelė“ ->
„Pagyrimai, pastabos“.
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5.2 pav. Pagyrimai, pastabos

5.6

Pranešimų sistema tėvams (globėjams)

Tėvai (globėjai)gali siųsti, gauti ir peržiūrėti vaikams siųstus pranešimus.
5.6.1

Kaip peržiūrėti vaikui skirtus pranešimus?

Norėdami peržiūrėti vaikui skirtus pranešimus, spauskite „Pranešimai“ -> „Gauti
pranešimai“.
5.6.2

Kaip peržiūrėti pranešimus skirtus tėvams (globėjams)?

Norėdami peržiūrėti privačius pranešimus, siųstus tik Jums (šių pranešimų vaikai nemato),
spauskite „Pranešimai“ -> „Privatūs pranešimai“.
5.6.3

Kaip tėvai (globėjai) gali rašyti pranešimus?

Tėvai (globėjai) gali siųsti pranešimus visiems mokyklos pedagogams. Spauskite
„Pranešimai“ -> „Rašyti naują pranešimą“ pasirinkite mokytoją, įveskite tekstą ir spauskite
„Siųsti“.

5.7

Pranešimų

sistema

mokytojams,

klasių

vadovams

ir

administratoriams
Mokytojai, klasių vadovai ir administratoriai (mokyklos vadovai) gali siųsti, gauti (žr. 5.3 ir
5.4 skyrelius) bei peržiūrėti siųstus (žr. 5.5 skyrelį) pranešimus.

5.8

Kam gali rašyti mokytojai, klasių vadovai ir administratoriai?

Mokytojai gali rašyti pranešimus visų savo grupių mokiniams ir jų tėvams (globėjams).
Klasių vadovai gali rašyti pranešimus savo klasės mokiniams ir jų tėvams (globėjams).
Administratoriai (mokyklos vadovai) gali rašyti pranešimus visiems sistemos mokykloje
registruotiems „Mano dienynas“ sistemos vartotojams. (žr. 5.3 pav.)
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5.3 pav. Pranešimų siuntimas

5.9

Kuo skiriasi išsiųsti pranešimai nuo išsiųstų privačių pranešimų?

Paspaudę „Išsiųsti pranešimai“ rasite pranešimus siųstus mokiniams ir mokinių grupėms o
meniu punkte „Išsiųsti privatūs pranešimai“ rasite pranešimus siųstus tik mokytojams arba
tėvams (globėjams).

5.10 Funkcija mokyklos failai
Pasinaudoję mokyklos failų funkcija Jūs galėsite matyti dokumentus, kuriuos įkėlė
mokyklos administracija.

5.4 pav. Legenda
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Sistemos „Mano dienynas“ mokinio vartotojo modulis

Sistemoje „Mano dienynas“ mokiniai be aukščiau išvardintų meniu punktų gali naudotis
„Pažymių knygelės“ ir „Nustatymų“ meniu punktais, kurie plačiau aprašyti 6 skyriuje

6.1

Meniu punktas „Pažymių knygelė“

Dažniausiai naudojamas sistemos meniu punktas „Pažymių knygelė“ leidžia peržiūrėti visą
reikalingą informaciją apie mokinių pasiekimus ir pažangumą. Paspaudus šį menių punktą
Jūs galite peržiūrėti savo pažymius, informaciją apie trimestrus/pusmečius, tvarkaraštį,
klasės darbus, namų darbus bei pagyrimus/pastabas.
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6.2

Kaip peržiūrėti pažymius?

Norėdami peržiūrėti savo pažymius spauskite „Pažymių knygelė“ -> „Pažymiai“. Šioje
dienyno skiltyje Jūs galite matyti įvertinimus, kuriuos įveda dalykų mokytojai, informaciją
apie pamokas į kurias pavėlavote „p“- (pavėlavo į pamoką) ir kuriose nedalyvavote „n“(nedalyvavo pamokoje), gautas įskaitas „įsk“- (įskaita), o jeigu tą pačią dieną gavote
daugiau nei vieną pažymį groteles „#”-(daugiau nei 1 pažymys), kurias pažymėję matysite
detalią informaciją. Visą informaciją apie dienyno vertinimus galite pamatyti Legendoje
6.1 pav.

6.1 Pav. Legenda

6.3

Kaip peržiūrėti trimestrus, pusmečius?

Norėdami peržiūrėti išvestus trimestrų/pusmečių pažymius spauskite „Pažymių knygelė“ ->
„Trimestrai, pusmečiai“. Pasirinkę šį meniu punktą Jūs matysite visus mokytojų išvestus
pažymius ir įrašytas įskaitas.

6.4

Kaip sužinoti savo tvarkaraštį?

Norėdami sužinoti savo pamokų tvarkaraštį spauskite „Pažymių knygelė“ -> „Tvarkaraštis“,
šiame „Mano dienynas“ sistemos punkte galite matyti savo pamokų tvarkaraštį.
Tvarkaraščius sudaro dalyko mokytojai, todėl informacija apie mokytojo padarytus
pakeitimus gausite realiu laiku.

6.5

Kaip peržiūrėti namų darbus?

Norėdami sužinoti kokius namų darbus turite atlikti spauskite „Pažymių knygelė“ -> „Namų
darbai“. Namų darbai gali būti išdėstyti pagal atlikimo datą arba pagal priskyrimo datą (žr.
6.2 pav.).
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6.2 Pav. Namų darbai

6.6

Kaip peržiūrėti pagyrimus, pastabas?

Peržiūrėti pagyrimus, pastabas galite paspaude „Pažymių knygelė“ -> „Pagyrimai,
pastabos“. Pagyrimus ir pastabas galite gauti iš mokytojų, klasės vadovo bei
administratoriaus (mokyklos vadovo). Taip pat pagyrimus ar pastabas galite peržiūrėti
pasirinkę meniu punktą „Pranešimai“ -> „Gauti pranešimai“, šie pranešimai turi prierašą
(pagyrimas / pastaba) (žr. 5.1 pav.).

6.7

Kaip sužinoti apie būsimus kontrolinius darbus

Mokiniai pasirinkę meniu punktą „Ugdymo planai“ mokiniai galės matyti informaciją apie
būsimus kontrolinius darbus ir pamokų temas, kurias įvedė dalykų mokytojai.

6.3 Pav. Ugdymo planai

6.8

Meniu punktas „Nustatymai“ mokiniui

Naudodami menių punktą „Nustatymai“ galite pasikeisti prisijungimo parametrus
(žr. 1.3 pav.).

7

Sistemos „Mano dienynas“ tėvų (globėjų) vartotojo modulis

Tėvai(globėjai) prisijungę prie „Mano dienynas“ sistemos, gali naudotis pagalba (žr. 3
skyrių), siųsti, gauti privačius bei peržiūrėti vaiko pranešimus (žr. 6 skyrių), keisti savo
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prisijungimo duomenis (žr. 1 skyrių), pasirinkti vaiką, keisti vaiko duomenis, peržiūrėti
pažymių knygelę, redaguoti asmeninę informaciją (žr. 7 skyrių).

7.1

Kaip pasirinkti vaiką?

Jei Jūsų šeimoje yra keli vaikai, kurie mokosi mokykloje ar keliose mokyklose
naudojančiose „Mano dienynas“ sistemą tėvai (globėjai) vieną kartą prisijungę prie
sistemos gali pasirinkti vaiką, kurio įvertinimus ir pranešimus nori peržiūrėti. Norėdami
pasirinkti vaiką, pasirinkite meniu punktą „Vaikai“ ir pasirinkite vaiką, kurio mokymosi
pasiekimus Jūs norite peržiūrėti. (žr. 7.1 pav.)

7.1 . Pasirinkti vaiką

7.2

Kaip redaguoti vaiko duomenis?

Norėdami pakeisti vaiko asmeninius duomenis pasirinkite meniu punktą „Vaikai“ ->
„Pasirinkto vaiko duomenys“.

7.3

Kaip peržiūrėti vaiko pažymių knygelę?

Norėdami peržiūrėti vaikų pasiekimus pasirinkite meniu punktą „Pažymių knygelė“. Kaip
peržiūrėti Jūsų vaikų pažymius detaliau aprašyta 6 skyriuje.

7.4

Kaip užsisakyti SMS paslaugą?

Norėdami gauti informaciją apie savo vaiko pasiekimus pasirinkite meniu punktą ,,SMS“.
Tam, kad gautumėte SMS žinutes, turėsite papildyti sistemos taškų skaičių. Tai galite
padaryti dviem būdais: siunčiant SMS žinutę arba naudojantis internetine bankininkyste.
Paspaudę mygtuką „SMS Žinute“ pamatysite veiksmų, kuriuos turite atlikti norėdami
papildyti savo taškų skaičių, aprašymą. Norėdami papildyti savo taškų skaičių naudojantis
elektronine bankininkyste, užpildykite būtiną informaciją: pasirinkite, kokią sumą norite
skirti taškams, varnele pažymėkite ,,Įjungti SMS siuntimą“, įveskite telefono numerį, į kurį
turėtų būti siunčiamos SMS ataskaitos, ir išsirinkite ataskaitas, kurias norėsite gauti SMS
žinute. Užpildę visą būtiną informaciją paspauskite mygtuką „Patvirtinti“.
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7.2 . SMS nustatymai

Meniu punkte ,,Išsiųstos žinutės” galite pamatyti visas Jums išsiųstas žinutes.

7.3 . Išsiųstos žinutės
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Sistemos „Mano dienynas“ mokytojų modulis

Mokytojai prisijungę prie sistemos „Mano dienynas“ gali naudotis pagalba (žr. 3 skyrių),
gauti, siusti pranešimus, mokiniams, tėveliams, mokytojams ir savo grupei (žr. 5 skyrių),
keisti nustatymus (žr. 1 skyrių) ir pildyti E. dienyną.

8.1

Kaip pildyti E. dienyną?

Mokytojai naudodamiesi sistema „Mano dienynas“ gali atlikti veiksmus, kuriuos atlikdavo
popieriniame dienyne.
Norėdami pildyti E. dienyną pasirinkite meniu punktą „E. Dienynas“ -> „Dienynas“. Iš Jūsų
grupių sąrašo pasirinkite grupę, kuriai norite įvesti įvertinimus.
Norėdami įvesti pažymius mokiniams pirmiausia turite sukurti datą. Tai galite padaryti
paspaudę mygtuką „Nauja data“. Datos įvedimo atbuline data terminą mokyklos
pageidavimu nustato sistemos „Mano dienynas“ administracija. Sukūrę naują datą, galite
įvesti įvertinimus mokiniams. Laukeliuose galite įrašyti ne tik pažymius, bet ir raides,
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koeficientus, kitus simbolius, kurie yra nurodyti „Legendoje“. Įrašytus įvertinimus galite
koreguoti ir ištrinti (norėdami ištrinti įrašytą įvertinimą įrašykite „x“ simbolį).
Kurdami datą turite įvesti informaciją apie klasės darbus (rašydami aprašymus venkite
ženklų „<,>,/,=,+,-“). Namų darbus įvesti nėra būtina. Visa informacija apie namų ir klasės
darbus yra realiu laiku (kai išsaugojate informaciją) yra perduodama pasirinktos grupės
mokiniams.
Laukelyje „Pastabos apie pamoką“ galite įvesti Jums reikalingą informaciją. Ši informacija
nebus matoma kitiems sistemos vartotojams (t.y. mokiniams, tėvams, administratoriams).
Laukas naudingas vedant konfidencialią informaciją klasės valandėlių metu. Norėdami
išsaugoti visą įvestą informaciją paspauskite mygtuką „išsaugoti“.

8.1 pav. Mokytojo E. dienynas

8.2

Kaip išvesti pusmečius/trimestrus?

Norėdami išvesti mokiniams pusmečių ir trimestrų pažymius, pasirinkite meniu punktą
„Pusmečiai, trimestrai“, iš savo grupių sąrašo išsirinkite norimą grupę. Sistema jums
pateikia mokinių pusmečio/trimestro pažymių vidurkius, tuo palengvindama skaičiavimus
(žr. 8.2 Pav.). Į tuščius langelius įrašykite pažymius ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti
trimestrus/pusmečius“.
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8.
8.2 pav. Pusmečiai, trimestrai

8.3

Kaip sudaryti tvarkaraštį?

Norėdami

sudaryti

bendrą

tvarkaraštį

savo

grupėms

pasirinkite

meniu

punktą

„Nustatymai“ -> „Tvarkaraščio sudarymas“, iš grupių sąrašo pasirinkite grupes ir
paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Visų mokytojų suvesti tvarkaraščiai suformuoja mokinių
tvarkaraščius.

8.3 pav. Tvarkaraščio sudarymas

8.4

Kaip įvesti informaciją apie būsimus kontrolinius darbus?

Mokytojai gali perduoti informaciją mokiniams ir jų tėveliams apie būsimų pamokų klasės ir
kontrolinius darbus. Ši informacija yra perduodama pasirinkus meniu punktą „Ugdymo
planai“. Norėdamas įvesti naują ugdymo plano įrašą mokytojas turi pasirinkti grupę, kuriai
bus įvedinėjamas naujas ugdymo plano įrašas. Atitinkamuose sistemos laukuose
mokytojai gali įvesti konkrečią datą, temą ir namų darbus, šią informaciją iš anksto matys
mokiniai, jų tėveliai ir kiti mokytojai. Mokytojui klasės dienyne išsaugojus datą, apie kurios
klasės ir namų darbus informaciją įvesta ugdymo planų modulyje, tos pačios informacijos
pildyti nebereikės – ji bus užpildyta.

Vilnius
2010

8.4 pav. Ugdymo planų įvedimas
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Klasių vadovų modulis

Klasių vadovai gali naudotis pagalba (žr. 3 skyrių), gauti, siųsti pranešimus mokiniams,
tėvams (globėjams), mokytojams bei savo klasei (žr. 5 skyrių), suteikti prisijungimą
mokiniui, keisti tėvams ir mokiniams slaptažodžius, generuoti ataskaitas, pateisinti
praleistas pamokas, peržiūrėti pusmečius/trimestrus (žr. 9 skyrių).

9.1

Kaip naudotis klasės vadovo dienynu?

Meniu punktas „Klasės vadovo dienynas“ leidžia peržiūrėti klasės mokinių pažymius,
lankomumą, formuoti ataskaitas, redaguoti klasės duomenis. Norėdami peržiūrėti klasės
mokinių pažymius, pasirinkite meniu punktą „Klasės vadovo dienynas“ -> „Dienynas“, ir
naudodami iškrentančius meniu pasirinkite mokinį, kurio pažymius norite pamatyti ir
laikotarpį, t.y. metus ir mėnesį.

9.2

Kaip pateisinti mokinių praleistas pamokas?

Norėdami pateisinti mokinio praleistas pamokas, pasirinkite meniu punktą „Klasės
dienynas“ ir reikiamam mokiniui sukurkite naują pateisintų pamokų periodą – tai galite
padaryti paspaudę mygtuką „Pateisintos pamokos“. Pasirinkite reikiamą periodą ir
nurodykite priežastį, kodėl mokinys praleido pamokas. Atkreipkite dėmesį, kad pateisintos
pamokos, praleistos „Dėl ligos“ ir „Dėl kitų priežasčių“ E. dienyne bus žymimos
skirtingomis spalvomis. Be to klasės vadovai gali pateisinti ir konkrečias pamokas (pvz.
trečią ir ketvirtą pamokas) pasirinkę konkretų laiką, kai mokinio nebuvo pamokose
(funkcija naudinga kai mokiniai dalyvauja renginiuose ar varžybose).
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9.2 pav. Pamokų pateisinimas

Klasės vadovai norėdami informuoti kitus mokytojus, mokinių tėvelius ir mokinius apie
mokinių pažymius gautus kitose mokymo įstaigose (pvz. sanatorijose, kitose mokyklose)
gali pasinaudoti funkcija „Pamokos kitose įstaigose“. Pasirinkę meniu punktą „Klasės
dienynas“ klasės vadovai gali įvesti periodą, kurį praleido kitose įstaigose, ir pateikti
reikalingą informaciją. Informacija įvedama tokiu pačiu principu kaip mokinio praleistų
pamokų pateisinimas.

9.3

Kaip generuoti ataskaitas?

Norėdami sugeneruoti ataskaitą, pasirinkite meniu punktą „Klasės vadovo dienynas“ ->
„Ataskaitos“. Pasirinkite ataskaitos, kurią norite sugeneruoti, tipą pvz.: pažymių,
lankomumo ir kt., laikotarpį, klasę, grupę, mokinį ir kitus parametrus ir paspauskite
mygtuką „Generuoti“.

9.3 pav. Generuoti ataskaitas

9.4

Kaip suteikti prisijungimą mokiniui?

Norėdami suteikti prisijungimą mokiniui, pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“ -> „Suteikti
prisijungimą mokiniui“. Iš savo klasės mokinių sąrašo pasirinkite mokinį, į tuščius laukelius
įveskite naują slaptažodį ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
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9.4 pav. Prisijungimo mokiniui suteikimas

10

Mokyklos vadovų/administratorių modulis

Mokyklos vadovai/administratoriai – tai vartotojai, turintys daugiausiai teisių sistemoje
„Mano dienynas“. Mokyklos vadovai/administratoriai prižiūri ir atlieka pagrindinius sistemos
„Mano dienynas“ nustatymus mokykloje.

10.1 Kaip redaguoti mokyklos duomenis?
Norėdami pakeisti mokyklos duomenis, pasirinkite meniu punktą „Mokykla“ -> „Mokyklos
duomenys“ ir atlikę pakeitimus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Pastaba: „Klasės
numeris“ negali būti didesnis nei 12 t.y. jis parenkamas pagal klasę (pasirinkus neteisingą
klasės numerį sistema gali neformuoti ataskaitų).

10.2 Kaip turėtų būti nustatytos E. dienyno funkcijos?
Norėdami

nustatyti

pagrindines E.

dienyno

funkcijas,

pasirinkite meniu

punktą

„Nustatymai“. Pasirinkę reikiamus nustatymus Jūs galite: atrakinti/užrakinti pusmečių
duomenų įvedimą, atrakinti/užrakinti datų trynimą, suteikti/atimti teisę formuoti grupes.

10.1 pav. Pagrindiniai E. dienyno nustatymai

10.3 Kaip nustatyti trimestrų/pusmečių datas?
Norėdami nustatyti trimestrų/pusmečių datas pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“->
„Trimestrų pusmečių datos“ ir nustatykite pusmečių/trimestrų pradžios ir pabaigos datas.

10.4 Kaip nustatyti pamokų laikus?
Norėdami pamokų laikus pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“-> „Pamokų laikas“ ir
nustatykite pamokų pradžios ir pabaigos laikus.
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10.5 Kaip paskirti pavaduojantį asmenį?
Norėdami paskirti pavaduojantį asmenį, pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“ ->
„Pavaduojantys asmenys“. Pasirinkite asmenį, kuris turi būti pavaduojamas ir asmenis,
kurie jį pavaduos, nustatę laikotarpį paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

10.6 Kaip suformuoti ataskaitas?
Mokyklos vadovai/administratoriai gali formuoti ataskaitas visai mokyklai (žr. 9.3 punktą).
DETALESNĖ INFORMACIJA APIE GRUPIŲ SUDARYMĄ IR KITUS VARTOTOJO
VADOVE NEAPRAŠYTUS VEIKSMUS PATEIKIAMA:
Telefonas - (8 5) 210 1441 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.)
Elektroninis paštas – info@manodienynas.lt

Pagarbiai,
Sistemos „Mano dienynas“ administracija
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