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Kaip prisijungti prie EDUKA dienyno? 
 

 

 
 

Rekomenduojama naršyklė EDUKA dienynui 
  

 Atidarykite „EDUKA dienyną“ su „Google Chrome“ naršykle adresu: dienynas.eduka.lt  

 Dienynas programuotas naudojantis „Google“ programavimo rekomendacijomis bei praktikomis.  

 

Pagalba 
 

Laukiame Jūsų atsiliepimų. Juos galite palikti, paspaudę šį mygtuką dienyno ekrano apačioje, kairėje 

pusėje. 

 

 

Taip pat skambinkite tel.: +370 614 22022 

Rašykite el. paštu: dienynas@eduka.lt 

mailto:dienynas@eduka.lt
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Kokias funkcijas per mokslo metus galima atlikti EDUKA dienyne?  
 

Importuoti pedagogus iš Pedagogų registro 
 
Dienyne realizuota automatinė sąsaja su ITC Pedagogų registru https://pedagogai.emokykla.lt/. Kad 

ši sąsaja veiktų, mokykla turi būti užpildžiusi ir išsiuntusi prašymą ITC registrui dėl duomenų 

naudojimo EDUKA dienynui. 

Puslapyje Mokytojai spaudžiame mygtuką Importuoti. Mokyklos pedagogų bei administracijos 
darbuotojų profiliai automatiškai sukuriami, perkeliant duomenis iš Pedagogų registro vieno mygtuko 
paspaudimu. 

SVARBU! Jei per mokslo metus registre duomenys keičiami (mokytojas išeina iš mokyklos arba ateina 

naujas), importą reikia pakartoti, kad duomenys būtų atnaujinti ir dienyne. 

 

 

 

 

Įkelti mokytojus rankiniu būdu 
 
Tuomet galime: 

1. Sukurti mokytojų profilius rankiniu būdu paspausdami mygtuką Pridėti. 

 

 
2. Įkelti Microsoft Excel failą paspausdami mygtuką Įkelti xls, prieš tai rankiniu 

būdu importuotą iš Pedagogų registro. 

https://pedagogai.emokykla.lt/
https://docs.google.com/document/d/1tSdEiYmRr2yKISKIfHcPO1MYf_W0LLKQEcc3q2mjqj8/edit
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Ką darome importavę / sukūrę mokytojų profilius? 
 

1. Priskiriame pareigas. 

2. Priskiriame mokomąjį dalyką. 

3. Sukuriame mokytojų prisijungimo duomenis automatiniu būdu, parsisiuntę visus 

prisijungimo duomenis viename PDF dokumente arba rankiniu būdu kiekvienam mokytojui 

atskirai. 

SVARBU! Pasirinkus rankinį prisijungimo duomenų pildymo būdą, rekomenduojame šį etapą atlikti 

vienu metu, nes tuo metu esate tame pačiame mokytojo profilyje, todėl tiek priskirti mokytojui 

vaidmenį (-is), mokomąjį dalyką, tiek sukurti prisijungimo duomenis tame pačiame etape Jums bus 

patogiau. 

 

 

Kaip apsispręsti – automatinį ar rankinį būdą naudoti mokytojų prisijungimo 
duomenims kurti?  

 
Kaip kurti automatiniu būdu? 

 
Prisijungimo duomenis generuojame skiltyje Mokytojai: Mokytojų sąrašas. 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

5 
 

 

Kodėl verta prisijungimo duomenis kurti automatiniu būdu? 

1. Mokytojų prisijungimo duomenys sukuriami greitai PDF dokumente. 

2. Mokytojų prisijungimo duomenys bus sugeneruoti laikantis saugumo principų. 

Slaptažodžiai bus sudėtingi, o naudotojo prisijungimo vardas bus ne el. pašto adresas, o 

sugeneruotas automatiniu būdu iš vardo ir pavardės. 

 

 

 

Kūrimo eiga: 

1. Bendrame mokytojų sąraše varnele pažymime mokytojus, kuriems norime sukurti 

prisijungimo duomenis. 

SVARBU! Administratorius turėtų atkreipti dėmesį, jog, nenuėmęs varnelės nuo savo duomenų, 

kurdamas prisijungimus mokytojams iš naujo sukurs prisijungimą ir sau. 

2. Spaudžiame po lentele esantį mygtuką Generuoti prisijungimus. Gaunamas PDF failas su 

mokytojų prisijungimo duomenimis. 

3. Sukurtus prisijungimo duomenis saugiai perduodame kiekvienam mokytojui atskirai. 

SVARBU! Prisijungimo informaciją rekomenduojame įteikti gyvai, kad po prisijungimų įteikimo 

rašytine ar spausdintine forma šie duomenys mokytojų būtų įsiminti ir sunaikinti. 
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Kaip kurti rankiniu būdu? 
 

Prisijungimo duomenis generuojame skiltyje Mokytojai: Naujas mokytojas. 

 

Kodėl verta kurti prisijungimo duomenis rankiniu būdu? 

1. Įvestas mokytojo el. paštas bus mokytojo prisijungimo vardas. 

2. Slaptažodį galime kurti dviem būdais: 

• generuodami atskiru sistemos mygtuku galime sukurti sudėtingą slaptažodį; 

 

 

• suvesdami ranka galime sukurti paprastą, gerai įsimenamą slaptažodį. Turime užpildyti 
slaptažodžio laukelį mažiausiai 8 simboliais, iš kurių bent vienas turi būti skaičius. 

Lietuviškų simbolių slaptažodyje negali būti. 
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Kūrimo eiga: 

1. Skiltyje Mokytojai iš eilės pasirenkame kiekvieną mokytoją spustelėdami ir įeidami į jo 

profilį, taip pat įvesdami el. pašto adresą, slaptažodį. 

2. Sukurtus prisijungimo duomenis saugiai perduodame kiekvienam mokytojui atskirai. 

SVARBU! Rekomenduojame prisijungimo duomenis įteikti gyvai, kad po prisijungimų įteikimo 

rašytine ar spausdintine forma šie duomenys mokytojų būtų įsiminti ir sunaikinti. Mokytojui 

suteikiamas laikinas slaptažodis, o pirmą kartą jungiantis sistema pareikalaus jį pasikeisti. 

 

 

 

Kaip importuoti mokinius iš Mokinių registro? 
 

Dienyne realizuota automatinė sąsaja su ITC Mokinių registru adresu: https://mokiniai.emokykla.lt/. 

Automatinės sąsajos veikimas ir duomenų perkėlimas analogiškas mokytojų duomenų perkėlimui. 

 

Puslapyje Mokiniai spustelime mygtuką Importuoti, ir mokinių profiliai automatiškai bus sukuriami, 
perkėlus duomenis iš ITC Mokinių registro. 

https://mokiniai.emokykla.lt/
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Puslapyje Klasės 

 

 

rekomenduojame patikrinti, ar teisingai sukurtos klasės (primename, kad ši informacija perkeliama 

iš Mokinių registro). 

 

Kaip kurti tėvų profilius?  

 

 
SVARBU! Importuojant mokinius į dienyną iš ITC registro (mygtuko paspaudimu), kartu importuojami 
ir tėvai (jeigu jie yra suvesti į registrą). Importuojant automatiškai sukuriama sąsaja tarp tėvų ir mokinių 
profilių, t. y. prisijungę tėvai matys informaciją, susijusią su jų vaiku. 
 

Jeigu nepavyksta importuoti tėvų duomenų automatiniu būdu 
 

Kuriame rankiniu būdu 

Šiuo atveju būtina priskirti tėvus mokiniams, kad jie, prisijungę prie dienyno, matytų 

informaciją, susijusią su jų vaiku. Tai daroma tokiu būdu: 

1. Atidarome mokinio profilį. 

2. Spaudžiame mygtuką Priskirti tėvus – atidaroma duomenų forma. 
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3. Spaudžiame mygtuką Pasirinkti tėvą – po mygtuku atsidaro laukelis. Jame, pradėjus vesti 

vardą ar pavardę, iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš kurio ir reikia pasirinkti. 

 
4. Prisijungimo duomenis tėvams galime sugeneruoti automatiškai arba sukurti rankiniu būdu, 

atidarius kiekvieną profilį atskirai. 

SVARBU! Tėvų profilius gali sukurti tiek administratorius, tiek klasės vadovas. 

 
„EDUKA dienyne“ veikia tėvų el. paštų patvirtinimo ir slaptažodžio el. paštu atstatymas. 

Gavę prisijungimo duomenis iš mokyklos dienyno administratoriaus arba klasės vadovo ir prisijungę prie 
dienyno, tėvai mato lentelę, kurioje gali įvesti (arba mato, jei jau yra įvestas) el. pašto adresą, kurį turės 
patvirtinti: 
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Paspaudę mygtuką Patvirtinti, į savo įvestą el. paštą tėvai gaus el. laišką su patvirtinimo nuoroda, kurią 
paspaudę patvirtins savo el. paštą:  

 

Kilus klausimams dėl to, kad tėvai negavo laiško su nuoroda, reiktų patikrinti, ar įvestas veikiančio el. 
pašto adresas, taip pat pasiūlyti pasitikrinti Nepageidaujamų laiškų dėžutę (Spam). Norėdami 
pasitikrinti, kokį el. paštą įvedė ar dar kartą gauti patvirtinimo nuorodą, tėvai turės prisijungti prie savo 
paskyros ir, Meniu pasirinkę Nustatymai, galės pakartoti nuorodos siuntimą paspausdami Redaguoti: 
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Vėliau jungdamiesi tėvai galės patys atstatyti pamirštą slaptažodį, prisijungimo lange paspausdami 
Slaptažodžio priminimas tėvams: 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad, norėdami pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija, tėvai prieš tai turės 
būti jį patvirtinę: 
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Kaip nustatyti pamokų laikus?  
 

Puslapyje Pamokų laikai 

 

pamokų laikų tvarkaraščiui suteikiamas pavadinimas, sukuriami mokykloje galiojantys pamokų 

laikai. 

 
 
Kaip kurti skirtingus pamokų laikus? 

 

Dienyno administratoriaus aplinka 

 
Norint toje pačioje mokykloje skirtingoms klasėms turėti skirtingus pamokų laikus, pirmiausia reikia juos įvesti 

dienyno administratoriaus aplinkoje. Tai galite padaryti Meniu pasirinkę punktą „Pamokų laikas“ ir paspaudę „+ 

Naujas pamokų laikas“.  
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Atsidariusiame lange užpildykite pamokų ir pertraukų laikus, įrašykite pamokų laiko pavadinimą, pavyzdžiui, 
Pradinukų pamokos, Pagrindinis ar pan. Šalia esančiame langelyje galite pažymėti, ar sukurtas pamokų laikas bus 
pagrindinis – t. y. visiems mokytojams bus siūlomas kaip numatytasis kuriant pamokų tvarkaraštį, todėl kaip 
pagrindinį pamokų laiką rekomenduojame pažymėti tą, kuris bus naudojamas daugumos mokytojų. 
 

 

 

Dienyno administratorius gali įvesti tiek skirtingų pamokų laikų, kiek reikia mokykloje – pavyzdžiui, vienokį 

pamokų laiką pradinukams, kitokį laiką pagalbos mokiniui specialistams ar neformaliajam ugdymui. Kurdami 

tvarkaraščius mokytojai ar kiti mokyklos darbuotojai turės galimybę rinktis iš visų dienyno administratoriaus 

sukurtų pamokų laikų. 

 

 

 

Norėdamas redaguoti ar ištrinti sukurtus pamokų laikus, dienyno administratorius galės tai padaryti šalia pamokų 

laiko paspaudęs mygtuką „Redaguoti“ arba šiukšlių dėžės ikoną. 

SVARBU! Ištrynus pamokų laikus bus pašalinti mokytojų suvesti, su šiais pamokų laikais susiję tvarkaraščiai, todėl 

rekomenduojame pamokų laikus redaguoti, o ne trinti.  
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Mokytojo aplinka 

 
Jei mokykloje yra įvestas daugiau nei vienas pamokų laikas, mokytojas kurdamas tvarkaraštį turi galimybę 

pasirinkti, kuriuo pamokų laiku įveda pamoką. 

Norėdami pridėti pamokas į tvarkaraštį, pirmiausia turite susikurti grupes Meniu pasirinkę „Grupės“ ir paspaudę 

mygtuką „+ Nauja grupė“. 

Sukūrę grupes, galite įvesti pamokas į tvarkaraštį. Meniu pasirinkite Tvarkaraštis ir prie savaitės dienos, kuriai 

kursite pamokas, paspauskite „Redaguoti“. 

 

 

Atsidariusiame lange galite pasirinkti, kuriuo laiku norite įvesti pamoką, jei jūsų mokykloje yra skirtingi pamokų 

laikai ir dienyno administratorius yra juos įvedęs dienyne.  

Paspauskite šalia laiko pavadinimo esančią varnelę ir išsiskleidusiame sąraše pasirinkite pamokų laiką, pavyzdžiui, 

Pradinukų laikas. Tada paspauskite mygtuką „+ Pamoka“ ir pasirinkite grupę, kuriai priskirsite parinktą pamokos 

laiką.  

Šiame lange galite pasirinkti, ar pamoka vyks kiekvieną, ar tik lyginę/nelyginę savaitę, taip pat nuo kada pamoką 

norite įvesti į tvarkaraštį. 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Esant poreikiui, galite sukurti jungtinę pamoką paspaudę mygtuką „Pridėti jungtinę pamoką“ ir pasirinkę grupę, 

kuriai ją kuriate. Jungtines pamokas rekomenduojame kurti mokyklose, kuriose dirbama moduliais, taip pat 

nedidelėse mokyklose, kai tuo pačiu metu mokosi skirtingos klasės. 

 

 

 

SVARBU! Įvedę visas savaitės dienos pamokas paspauskite mygtuką „IŠSAUGOTI“. 

 

Tvarkaraštyje pamokas matysite pagal tvarkaraščio kūrimo metu pasirinktą laiką. 
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Puslapyje Laikotarpiai nustatome laikotarpius 

 

Nustatome: 

1. Ar mokykla dirba pusmečiais, ar trimestrais. 

2. Laikotarpių pradžią / pabaigą. Pradžia turėtų būti nustatyta 09 01, oficiali naujųjų mokslo 

metų pradžia. 

SVARBU! Šiuo metu dienyne galima įvesti tik vieną laikotarpį visoms klasėms. Vesdami laikotarpius 

atkreipkite dėmesį, kad jiems keičiantis tarp jų nebūtų dienų tarpo – vienam laikotarpiui pasibaigus, 

kitą dieną prasidėtų kitas. 

Jei Jūsų mokykloje laikotarpiai skirtingoms klasėms skiriasi, rekomenduojame toms klasėms, 

kurioms mokslo metai baigiasi anksčiau, puslapyje Atostogos įvesti Vasaros atostogos – taip 

mokytojų dienynuose tų klasių mokiniams nebus atvaizduojamos pamokos. 

3. Iki kada vėliausiai mokytojams leisti įvesti vertinimus (pažymius, komentarus). 

SVARBU! Kuriant laikotarpius dienyne svarbu įvesti papildomų darbų terminus, kad tėvai ir mokiniai 

vasaros metu galėtų matyti per mokslo metus dienyne įvestą informaciją.
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Puslapyje Klasės priskiriame klasėms vadovus 
 

 
 

Priskiriame klasėms vadovus. 

 

 

 

SVARBU! Rekomenduojame patikrinti, ar nurodytas teisingas mokinių skaičius klasėse (jis rodomas 

atitinkamame stulpelyje). Taip įsitikinsite, ar visi mokiniai tinkamai buvo perkelti iš Mokinių registro 

ar failo. 
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Ką pildome puslapyje Pamokos? 
 

 
SVARBU! Formaliojo ugdymo privalomųjų dalykų pavadinimai dienyne yra įkelti iš Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatorių, todėl koregavimas yra užblokuotas, 
tačiau savo nuožiūra galite pridėti papildomus formaliojo ugdymo dalykus, jei jų nerandate pateiktame 
sąraše. 

1. Pridedame formaliojo ugdymo dalykus, kurie mokomi mokykloje. 

 

2. Neformaliojo ugdymo dalykus, kurie mokomi mokykloje, sukuria mokyklos dienyno 
administratorius. Pridedame neformaliojo ugdymo dalykus (būrelius), kurie mokomi 
mokykloje. 
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Ką pildome puslapyje Nustatymai? 
 

 

Priskiriame mėnesio dieną, po kurios mokytojai nebegali įvesti / koreguoti įvertinimų. 

SVARBU! Šiuo metu, mokyklų pageidavimu, mėnesio uždarymas dienyne yra išjungtas, tačiau tam, kad 
galėtumėte sukurti laikotarpius ir įvesti pamokų laikus, dienyno administratoriaus aplinkoje turite 
įvesti mėnesio uždarymo dieną. Automatiškai dienyne yra įvesta mėnesio diena. 

 

 

 

Pildome puslapį Atostogos 
 

 

 
Suvedame informaciją apie mokykloje būsiančias atostogas. 

 

 

PAGALBA 

 

Klientų aptarnavimo tel.: +370 614 22022 

Informacija apie EDUKA dienyną: 

dienynas@eduka.lt 

mailto:dienynas@eduka.lt

