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Apžvalgos langas 
  
Šiame lange pateikiama įvairios einamosios mokyklos informacijos suvestinė. Žemiau pateikiami blokelių vaizdai ir 
paaiškinimai. 

 

Kalendorius 

o Mano ir kitų sukurti įvykiai, kuriuose turėčiau dalyvauti. 

o Įvykiai, kuriuos esu sukūręs aš pats, pažymėti žaliais burbuliukais. 

 

Lankomumas, vėlavimai 

 

Praleidimų grafike nurodyta: 

o Vertikalioje ašyje – praleistų pamokų skaičius. Užvedus pelę ant burbuliuko grafike, 
parodomas konkretus praleistų pamokų skaičius tą dieną, bei kiek procentų nuo bendro tos 
dienos pamokų skaičiaus sudaro praleistos pamokos. 

o Po grafiku išvardijami trys daugiausiai pamokų praleidę mokiniai (per grafike nurodytą 
laikotarpį), bei jų klasės vadovas. 
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Vėlavimų grafike nurodyta: 

 

o Vertikalioje ašyje – į kiek pamokų šiandien buvo pavėluota. 

o Horizontalioje ašyje visuomet rodomas „1“, nes pateikiami pavėlavimai už 1 dieną. 

o Po grafiku pateikiamas sąrašas mokinių, kurie per 30 dienų pavėlavo į daugiausiai pamokų, 
įvardijama jų klasė bei klasės vadovas. 

 

Kontrolinių darbų rezultatai 

 

o Pateikiami grafikai, kokie mokytojai, kiek ir kokių pažymių yra parašę mokiniams už 3 paskutinius 
rašytus kontrolinius darbus. 

o Vertikalioje ašyje nurodomas mokinių skaičius, o horizontalioje – gautas balas.  

o Grafike parodoma, kokį balą kiek mokinių gavo, pavyzdyje – devynetą gavo šeši mokiniai. 
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Aukščiausi ir žemiausi pažymių vidurkiai 

 

 

 

o Išvardijama po 3 mokinius, kurie šiuo metu turi 
aukščiausius ir žemiausius einamuosius visų dalykų 
gautų pažymių vidurkius. 

o Nurodoma mokinio klasė, vardas pavardė, 
einamasis vidurkis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dažniausi ir rečiausi kontroliniai 

o Išvardijami mokytojai, kurie einamajame laikotarpyje (trimestre/pusmetyje) užduoda daugiausiai, ir 
kurie – mažiausiai kontrolinių darbų. 

o Atsižvelgiama į kombinaciją „mokytojas + grupė“, t.y., tas pats mokytojas gali vienai grupei duoti 
daug kontrolinių darbų, o kitai grupei – nedaug, ir tokiu būdu patekti tiek tarp dažniausiai, tiek tarp 
rečiausiai kontrolinius darbus užduodančių mokytojų. 

 

Seniausios neužpildytos pamokos 

 

o Išvardijami mokytojai, pas kuriuos seniausiai nuo einamosios dienos yra bent viena neužpildyta 
pamoka (Klasės darbas arba Pamokos tema).  

o Sąraše pateikiama mokytojo vardas, pavardė, grupės, kurioje yra neužpildyta pamoka, pavadinimas, 
ir seniausia neužpildyta diena. 
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Mokytojų gimtadieniai 

 

o Išvardijami mokytojai ir parašomas gimtadienio mėnuo, bei kiek metų mokytojui sukanka. Ši 
informacija į Dienyną patenka iš Pedagogų registro, jei mokykla naudojasi tiesioginiu Mokytojų 
profilių importu iš Pedagogų registro. 

 

Pavadavimai  

 

o Čia rodoma, kuris mokytojas kurį šiandien pavaduoja. Informacija imama iš dienyno 
administratoriaus suvestų duomenų. 

 

PAGALBA 
 

Klientų aptarnavimo tel.: +370 614 22022 
 

Informacija apie EDUKA dienyną: dienynas@eduka.lt  
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