
  
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“.  
 

 
 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.  
 
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. 
 

 
 
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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